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 םיניכמ ,בגה תא םיפקוז ,םיקחשמה
 תא םיחצחצמ ,תואסיכה תונעשמ תא
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 58 ילוקמר ו.ווק-0651וחְצ קל
 ,תויונחה תא םישדוג 1158 -ה ילוקמר (וסז0501[ ימגדשכ ,ולא םימיב ?ך"/ -ב וא רוטינומב רבודמ םאה

 אוה 1.3066 תיבמ םילוקמרה גוז רשאכ איבהל ונטלחה ,םיפדמה תא םיפיצמ ומש - םהישב רבודמ ןרציה יפל

 תמירז הלאה םילוקמרל ,תרתוכה תלוג ונא םעפה .תורחתמ תוכרעמ םג םכינפב אוה רישכמה לש אלמה

 3% = 11731ו0ת -ו תילטיניד לילצ תרבחמ 1.א1[;ק תכרע תא  םיגיצמ בלשמ אוהו ך'גוטחש ( א

 אוה | םויה םחה | םגדה | ,תימניד ןסעפ1וטאפ .ןסעקה6% תללוכה ,165זוחצ טלש ךותב 26 לשו 1 לש תויצקנופ
 .ח"ש 420 - ריבס םריחמו 5% .יוגיה תוכרעמו ,א1טוופעהסט וב שי ,ןכ ומכ ,דחא קוחר

 | . .יטמוטוא ןונווכו 1

 " שו

 וכי 4 / \
 אנד,'יצ זמ כד ת

 ו תוארוה
 | | סיאפד ל רווח ןהז בלשב . ,ןייצל שי .24 % .תוריהו תיל 5 האש | | רו | >> | מ |

 .ק:זוא5ד 1.1. כז 0ד'א רותפכ וו טק | "ב ו אקכו6 לש הס
 .בשחמה תול | רשא םוקמב 1 - ב ושמתשה :א[ג0 - בש ,תולגל ונעתפוהש | \בב 9% | המכ דוע םכל רפסל וניצר ןמז הברה רבכ

 | = 1 רתויו (ילכלכ היה לוקישהש הארנכ) ריהמה 506.81-ב אל זא ,גם₪|6 לש 146\1.-ה לע םירבד טה תולה הא רשא . .הרקבה חול < לחתה :לע ץוחל ו קחשמה תנקתה ינפל . וה .טלכטט ה לוקו ו בז ו ו 3
 .ףקותל וסנכיי תורדגההש ידכ שדחמ לעפוי בשחמה הנקתהה םויס םע . תונשלו "תוירוזא תורדגה" לע ץוחלל שי הרקבה חול ךותמ ילקת ןנוכ ןיא /א1גט -לש הדבועה איה העי 2 |

 . 0 - .םינוטילקת ןנוכ ן א וגס - ש הדבועה איה העיתפמ 7. .המישמל ונאציו םילוורש ונלשפה ,ונלצעתה

 ושונה 0 ו ל בבשב | דיצמ | 1%186 | ,תיפרג | הניחבמ | שק. "אשה בשחמ ורציו ןסר לכ וחלש ,\קק!6 םעפה
 | 2-1 ,רושיא לע ץוחלל שי ,ןכמ רחאל . לש ואדיו ןורכיו 411-865 16 2030 | 4 ₪ | ..?45  רטורנ שלו תותח הטבה ביההמ = ושל
 ו , 5 ו תלעפה- 0 םיעבצל תורשפא בשחמל שי ,ףסונב .0[\2 0% / הספוקב גצומ לכה .יטרדנטסה םיבשחמה בוציעל ךותמו ₪ 1.1. -ה למס ,ילש בשחמה :לע וצחל קחשמה תלעפהל לע חישקה ןנוכה תא תוחאל ץלמומ שדחמ לעפוי בשחמהש רחאל . טבצל תורשפא. בשחמל 4 2% ,/ 0% ו כ

 ד קיה )< | ילכ < ווי תה : הציחק ידי חה : רד 04 . - ( | = 95 ב |
 .קחשמב ליחתהל ידכ 1 % ע טירפתה 0 0 0 ןח 2 6 - / . .800 % 600 היצולוזרב טיב 24-ב , דבלמ ,לכה טעמכ ליכמ בשחמהו ,ףוקש ףרש היושע

 . / - 0 םינבומ ואירטס ילוקמר ינש םנשי ,לוקל רשאב םהש ,א1טחווסז 110טפומַש - המ קלח םניאש םיקלח
 דע גרדושמ תויהל לוכי ןורכיזהו בשחמב רש חיננ םאו .רגרובמה ומכ הארנש רבכעהו תדלקמה

 וו ש 7 ה .100% - ל עיגת הריפסהש דע ןיתמהל שי

 ,2 - הלאמש - .128א0-ל | " :| / הז ,רבכעה תרוצו לדוגה יבגל תוגשה רפסמ הדצה
 ,% - הנימו קחועמה וולוו | המו ,עצוממ םוכחת םע הפי הנוכמ יהוז ,םוכיסל ג 1 : ,תילאוזיו הניחבמ ,רתויב הפיה בשחמה קפס אלל

 0 שקמ - הצאה טירפת תיטמוטוא 2בו 0 ןנוכל רוטילקתה תסנכה םע . רישכמב לכהש הדבועה אוה !א1ג6-ה תא רוכמיש | | '\ .םעפ יא רצונש

 ל .הנקתהב ליחתהל ידכ 151/41 1. לע ץחל :תויורשפא המכ םע .ריבס ריחמבו רדהנ הארנש דחא ₪ / ךותב שי המ ל םג בושח ירה לבא ,הא

 .5 שקמ - המידק ךוליה ו ו תא תוריכמב גישי אוהש םיפצמ רגניא ,תאו םע 3 .- דבעמ םעופ היחה בלב !ער אל ,ןכבו ,ןקנקה
 ,2 שקמ - הרוחא ךוליה לע 0% כז (-א תא ןיקתהל שקבתת הקתעהה םויס רחאל . | .בוטהו ןשיה 1%:-ה ו 32 אופ םילבקמ םתא ותיאו ,233 11? 3

 \0 שקמ . דג ₪ תי ורז יוניש .וניקתהל = כ ף( ]- ₪ : י - צשאמ ןנוכו 4 (נס ו 5 חישק ןנוב + \| ןורכיו
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 תמלוצמ הריק ח
 4% ו

 ..-=ה א יהההה הו
 7 דה .

 וז םחחאא | |

 ןמז תויונחב אצמנ רבכ תינפיה םיטסווקה תגאסב ינויבשה קרינה
 תא ורבע ,תולילב םימי ובשי ,ושאייתה אל תכרעמב ונלצא ךא ,בר
 הקתפרהב אצמנש לודגה םסקה תא ןיבהל וחילצהו ולוב קחשמה

 ,םיפטשכה תומישמ ,תוליעטה תריתע ,תויומדה תתתשומ וזה
 .בשחמ קחשממ תווקל רשפאש בוטה לכו תוברקה

 .יקנעה טובורה ינפמ ר | .ללחה זכרמל עיגנ אל לגרב .רקחמל םיבר םיניינב

 , שח ו" 0 | חפש |
 ! / ְו 4 | ןח 5 = : |

 | "4 7 י ₪ וא \| ו |
 0 זוח . נז סו 8 1 | 2 586 0 % | |

 י\ חי 502/ 811 3ה0065 4 4 | .' וז \ 5 : 8 | תל |

 ו ]ְךְ- 0 -- | . 1 וה =
 | 8 | 0% 2-4 0 -- -- | | 4 ול ו א +0 | ן | |[ יש 8 : ' ו ו ב = ה

 | | 4 ודו יב | | ; 7 | ( טסו אוב קם | | 3
 זוג הא 7 ו | | " ןן> 0 3 |

 | | נוק זז 0 | ו

 || שו 2 ד ד א \] -- | ו 9 וה הוו 2 >> דנג ב, < 00 86 38% | 4 |
 || ו שמ ובה(? יסכ* % | 08

 | || רטט סו 9 -- שח | | יו דד א

 .לא יצח דגנ םחליהל השק"
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 תוארל ונלחתה תמדוקה םעפב םא
 יחכונה דעצמב ,8-ה םוקמהמ .תויוחתפתה
 םיניינעה 5-ה םוקמהמ רבכו רתוי בוט בצמה
 +: ן .זוזל םיליחתמ

 האב שדוחה לש רתויב תיתועמשמהו הפיה הצירפה
 תשפחמ בר ןמזש ,51:אא% תרבח לש הנוויכמ אקווד
 םתשחינ יאדווש יפכ .םישדח םירתוכל :ךרדה תא
 רבכש ,6 58 3 אלפנה היגטרטסאה רתובב רבוחמ
 5-ה םוקמב גרבתהל חילצה תויונחל ותאיצי רחאל
 תרחואמ יב םא) תוחפ אל הבושח הסינכ .דבוכמהו

 קחשמ ,אשממ כא 5950 זו] לש ונוויכמ האב (תיסחי

 ו 7 4 \ \' מ קקקיוקושש | רחחמהה..חחממק חרא"

\ / 

 ₪ : 0 \ 4 .4 - 4 - .-פ 4 - ה - ₪

 וררדל |

 יש

 [\| בכבב שב

 ךכ ,תג1גיסוח דצל המשרנ תדדועמ תוחפ המגמ
 ומצע תא אצומ הרדסב ינשה קרפה לש ותאצ ינפלש
 תיתועמשמ הדיריו 9-ה םוקמב הרדסב ןושארה קרפה

 דצל ףא המשרנ הליבקמ תנומסת .וםיבלש 4 לש
 .ינימשה םוקמל דרויש אא זז

 .תויתועמשמ תודירי ןמיסב ונחנא רבכ םאו
 תומקמתהה .רחאלש אןאטסיא 6 תא ןייצל ונדחב
 םיבלש 4 חנוצ ,7-ה םוקמב םדוקה שדוחהמ המישרמה

 ךישממ ןכ םג האה1. גאז פו יז .10-ה םוקמה לא

 7-ה םוקמהמ חנצ ןורחאה ןועברה ךלהמבו רדרדתהל
 םג ,אלפנה (סכאוא!וגאסס5 .12-ה לא תעכו 10-ה לא
 םוקמה לא םיבלש 4.לש םעפהו הדירי .ןמיסב אוה

 :עדימה תדרטסוטוא ישלוגל |

 רופיס םעפה בברתשה תומיענ תוחפה תודושבה ןיב
 א דדומה 10 לש ונוויכמ רתוי תצק דדועמ
 לש 19-ה םוקמב דנדנתה םיישדוח ינפל קר רשא
 .14-ה לא תעכו 16-ה םוקמה לא ספטל חילצה ,גורידה
 .דובכה לכ

 :;להינש המילבה ברק ירחא
 דדומ אפה סע דוא אוסאאצ 151 אפ 3
 .15-ה םוקמל הזה אלפנה טסווקה רזח ,רבעש שדוחב

 לא םעפהו חונצל ךישממ םגדדז א 20אמ םג ,ותומכ
 .(םינורחאה םיישדוחב םיבלש 6 תב הדירי) 17-ה םוקמה

 טארה האמ 50ד: םג ומכ ,תסמ סי אוז
 םהמ דחא לכו ,םתניחבמ המיענ אל הרושב םיאיבמ
 .19-ל ינשהו 18-ה םוקמל דחאה - םיבלש 5 דדי

 תא ךישממש א-ססא1 3 םעפה רגוס םילודגה 20 תא
 .תימלועה גורידה תרמצב ולש תודרשיהה קבאמ

 :םיהדומה

 לא 19-ה םוקמהמ או:וכאאו!גאסמא א
 .36-ה

 .24-ה לא 20-ה םוקמהמ [כ\ זמ 2000 *

 :גורידל תבותכה
 .נסוס "זסטונסזוסחפ
 ב06 א133(5[ 6

 דחה 491חפה הח5 3032 [16 [רסווסזסההו
 ןפןס ₪ א543וו .ח|

 רז: שתה סוסה ב5 סחר

 .13-ה .קושב םויב שיש רתויב בוטה םיצורימה

 | | יחכונ גוריד םדוק גוריד רפסמ |00 קחשמהםש הרבחה םש
 תועובש

220 ₪ 88| 
 | 4 ווד 8 180 6 | או סוס

 24 וו כווא ז
 2 ו הז

 4 0558 3 ושמו
 4 | = =סד סאו החד

 | 44 סח ספד
 48 אסדועופוסא
 | 28 ואדם גץ
 = 8 הספד סה

6 8 
 | 7 ב -

 | = 8 1 -- %8 

 48 -- [ומוא סווא
 48 דחופ 0טהפ6 ס+ וסאא6צ ופו.האס וו
 4 | | הפהספפ סז וווסוז 84002 = אש ץעסהו כ

 6 ו אסדוטופוסא
 2 דר ומע אושה(

 6 | -- םטפספאד השש 01 אהה גץ
 - ₪ -- - [₪₪ מממ וס

4 

 2< [םביושיכורדכ
 = )מ ו

 "---ו)אש םי)ש רבכ
 / /  םיאתומ סקימוק םישפחמ

 / / וחלש םשו הפ .ו)אצמ אל ןיידעו
 | םעפה רא .תו)יינעומ תוריצי ו)ילא
 קסעה תא תחקל ו)טלחה %

 <: .תורחת חותפלו ,תוניצרב |
 \ :תיתיומא סקיזממוק |[,

 הזכ
 םישוע

 םינמזומ םתא ,םיבוט סקימוק ינמוא/םתא םא \
 םסרפנ ונאו ,םכיתוריצימ המגוד וא חולשל

 .רתויב תובוטה תודובעה א |

- 

 םיכוז

 גאב תנתמ סרפב וכזי ומסרפתי םהיתוריציש םינמואה
 רחבנו םימיאתמ םידמעומ םע רשק רוצינ ,ןכ ומכ .םטסיסיו

 .םיפסונ םימוסרפל תורשפא

 .51114 ,קרב ינב ,2409 .ד.ת ,וווק ןותיע תכרעמ :וניתבותכ
 ."סקימוקה תא םישפחמ" רובע ומשרו םיישיא םיטרפ ונייצ אנא

 !וו"לפקל אל אנ" םושרל ץלמומו יוצר - םכיתוריצי תא וחלשת הב הפטעמה יבג לע



 ךותב .חישקה ןנוכב [\\'/\ תייקיתל וסנכיה
 :!תואבה תויקיתה תא חתפ 48//\1 תייקית
 5( א( ו( א[ 6 כ =

 קאש6 ץבוקה תא וחתפ ,תעכ .ק0\
 ונשו ,(המוד הנכות וא) 5א66] תנכות תרזעב
 ורמש .0-ל 56 הדומעב םירפסמה לכ תא

 ךילהתה רחאל .םאס6]-מ ואצו ץבוקה תא

 תשגל םילוכי םתא ,ל"נה (אל וא) ךבוסמה
 רבכ [-/4₪ לש םיבלשהמ דחא לכל
 !קחשמה תלחתהמ

 3422-ב םיקחשמ םתאש ודות ,ודות

 ?םידומ אל םתא ,בוט .1א ]ד 2

 םינטקה םיחאל םידוקה תא ונת תוחפל זא

 ...םכלש

 תא וסינכה ,דיחי ןקחשל קחשמה ןמזב
 :(תונטק תויתואב) םיאבה םידוקה

 .לא בצמ - סע

 ,םיצפחה לכ - זזז[אצ

 .קשנה ילכ לכ - 5
 .האלמ תשומחת - 1 \א\ז0

 .רכוס יידמ רתוי ,ואוו - קה

 לבקל ידכ בוש וצחל .קוסמ ינזוא - 11.
 .ףסונ רופיש

 .תימצע הדמשה -

 יחוכ ןגמ - כ

 .בלש תציפק - זאםאד
 .ןיטולחל ראומ בלשה -

 .רופיצהמ הרזע - זן םזחקכ

 .תועבטמ םילבקמ םתא - 5

 .ןח ינבא םילבקמ םתא - 5

 .ישארה טירפתל הרזח - אז

 .קחשמהמ ירמגל האיצי - 10

 םימעפ רפסמ וצחל - אסתעמה

 האסס ,םזאכ ,504% יב רובעל ידכ

 7-ו

 םילוכי םתא םכלש ביריה תא ןבצעל 'ידכ

 םילוכי םתא .םירבדה ינשמ דחא תושעל
 ךרדה)| הנגהה שקמ לע ףוצר ץוחלל
 קירטב שמתשהל םילוכי םתאש וא (תנבצעמה

 ,הטמל !(לאמש דצל םינופ םתאשכ) אבה
 הלחתהה שקמו הלאמש ,הלאמש + הטמל

(5141). 

 תא וקיזחה :םכלש תומדה עבצ תא רוחבל ידכ
 םירחוב םתאש ןמזב ץוחל 51481 שקמה

 .יהשלכ תומד

 תא ןמייס ,א כמ ₪ לש תומדל תשגל ידב

 .ק6<-ה בצמב רתויב השקה המרב קחשמה

 הלעמל וצחלתש עגרב עיפוי אתסמצתמ

 .םימחולה תריחב ךסמב

| = / 

 ,תחא דועו ,תחא דועו ,המישרמ העבטה וזיא
 ואל... ?סאמנ אל ...תחא דועו
 וסנכיה ,תורתסנה תוצובקל תשגל ידכ
 ורחבו ישארה ךסמב 005185 תורשפאל

 (יאת דם (2115100א1 ד4%1 תורשפאב

 .(תושדח תוצובק תנכהל ,עודיכ ,תשמשמש)
 םש רותב םיאבה תומשהמ דחא וסינכה
 תורתסנה תוצובקל תשגל ידכ הצובקה
 .קחשמה תא ותנכיתש ה'רבחהמ תובכרומש
 ו?אל ,בינגמ
 3 םזוא(כק 3[ 5

 הודא[םא גז %5(ָ 

 ודאואא 0 5
 זדאומא גז 58
 ודיאומא זס 5
 הדאומא קאמו 5
65 0 
5 
 003 דד
 אד 5

 .5קפ08ו םפודוסא |

 ידכ ישארה ךסמב "א(י1סאמפ" ודילקה *

 קפוא רבעל תשקה יעבצב תינוכמ םע עוסנל

 .(דבלב 3תא יציאמל) דחוימ
 םכלש םשה םוקמב "511.50" ודילקה *
 תא ךופהל ידכ ,איש םתרבשש רחאל

 .רתוי הדבכל םכלש תינוכמה
 ישארה ךסמב "00228 00" ודילקה +
 ,םכינפל תינוכמ שיש ןמזב ורפצת רשאכו
 .יתבהא .קסרתת תינוכמה
 תורפש ידכ ישארה ךסמב "1410" ודילקה *

 לוח םוקמב םכלש תינוכמה ירוחאמ ופועי
 .(דבלב 30א יציאמל) קבאו

 םיציאמ םתאש ןמזב 11 שקמה לע וצחל *

 תיעגר הצואת םכלש תינוכמל תתל י

 ישארה ךסמב "51,021" ודילקה ,רתוי הריהמ
 תינוכמה טירפתב 51,021 בצמ רשפאל ידכ
 בצמב תויהל םיכירצ םתאש בל ומיש)

 ,(\/וז[.כ וא א( כת

 תוינפב טולשל בשחמל םורגי 51,021 בצמ *

 .זגה לע ץוחלל קר םיכירצ םתאש ךכ ,םכלש

 ידכ ישארה ךסמב "(21145" ודילקה +

 בוקעל םכירוחאמ תואצמנש תוינוכמל םורגל

 תוינוכמל םורגל םילוכי םתא - םכירחא
 ףועל ומכ) םיבינגמ םירבד תושעל תורחאה
 ,(םכנוימד יפל םירבד דועו קסרתהל ,שיבכהמ

 ץורימהש ןמזב ץוחל א שקמ תא וקיזחה *
 יציאמ םע דבוע אל) הלילב גוהנל ידכ ןעטנ

 (3א

 גוהנל ידכ ישארה ךסמב "4/411צ" ודילקה *

 001% 05 לש םילולפמב םשג יאנתב

 אל) א[צ5דז6 ץעתגאפ וא אס אסט

 .(3-א יציאמ םע דבוע

 לבקל ידכ ישארה ךסמב "51.1" ודילקה *

 ,םיקלקלח םילולסמ
 ידכ ישארה ךסמב "[0צם ₪" ודילקה *

 ךכ ,תוינוכמה לכ לש םיעונמה תא רפשל
 תוהובג תויוריהמו רתוי הבוט הטילש וחיוורת

 .דחוימב

 ישארה ךסמב "1151111001!" ודילקה +

 בכר ילכ לש הבורמ העונת היהתש ידכ

 .םישיבכב

 םינמזומ םתאו ,קחשמהמ רתוי בוט רפסה *

 .ותוא אורקל
 איהו טעמ תכבוסמ וז הלועפ :בלש תריחב *

 ץלמומש ךכ ,קחשמב ץבוק תכירע תללוכ

 ,יונישה ינפל םיצבקה תא תובגל
 מד118 4 תייקיתל וסנכיה *
 ץבוק תא וכרע ,כז אט סא.בפצ]] או

 הרושה תא  ונשו 1

 .אכ(נ א 55 1023 הרושל 5

 ויהי דיחי ןקחשל בצמב םיבלשה לכ תעכ

 .קחשמה לש הלעפה לכב םישיגנ

 ף. א



 ז1.י/111%1 ירד

 דחו'מ ה'גטרטסא

 דה" 5

 יקחשממ דחא ונכה םדהת6תהת

 .הנורחאל ואציש רתוי םיחלצומה היגטרטסאה

 םוש שדחמ אל 51/08 4-7 -ש תורמל

 תידממ וד הקיפרג) הקיפרגה םוחתב רבד
 ןיב ןויאב טלבתמ אוה ,(יידמל הביבח

 שי עזג לכלש הדבועבו םינושה םיעזגה

 .ידוחיי קחשמ ןונגסו ולשמ תוישיא
 ךירדמב השולש ךותמ ינשה קלחה ןלהל
 אבה ןויליגב .ונלש אלמה היגטרטסאה

 ...וארתו וכח ,םהינומהב ולגתי 263 -ה

 רגובה עזגה אוה ק001055(8₪-ה  עזג

 ראש ינפ לע ןוילע אוהש חוטבש םכחותמהו

 טלחומ דוגינ םה 0255(001(₪8₪-ה .םיעזגה

 ,השעמל .םיינומההו םילוה 2280-ל
 דואמ םירקי ,םיטעמ םה 055(01)(2₪-ה

 תודיחיה ךא ,םתוא רוציל בר ןמז ןומה חקולו
 .קחשמב רתויב תוקזחה תודיחיה םה םהלש

 ק₪071055-ה לש םייטקפמוקה תואבצה

 ,םהב טולשל יידמל לקש כל םימרוג
 םישחלה יליטמ לש םידחוימה תוחוכה ,ףסונבו
 תוקיטקטב שמתשהל םהל םירשפאמ םהלש
 .תונוש האנוה

 החיתפ יכלהמ
 זכרתהל םכילע קחשמה לש םדקומ בלשב
 קיפסמ םכל שי םא .21.0075 תריציב

 רפסמ | ירצתש | בטומ | ,םיבאשמ
 .תוריהמב (2 דם 5
 תולוזה תודיחיה ןה 25.41.0275 -הש תורמל

 הברה תוקזח ןה ,/40010255-ה לש רתויב
 וא 2₪₪602-ב ןהלש תוליבקמהמ רתוי
 לכ לע רבגתהל תולוכי ןהו ,דחאה \א -ב

 751 0075 -ה ,ןכ ומכ .תיסיסב ביוא תדיחי
 תונבל בייח אל התאש ךכ ,זג םישרוד אל

 ךלש םידבועה תא קלחלו אז .,גדסא

 םיעזגהש ומכ קחשמה לש םדקומ בלשב
 .םישוע םירחאה

 >- ן4כ
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 םתאש ןמזב םילרנימה תא בוצחל וכישמה

 חטשהש עגרב .םיפסונ 25/41.0215 םירצוי

 קאסה 55 -בו 2₪41.0275-ב אלמ םכלש

 רוציל םכילע | ,ןבומכ | ,םתוא | םגש)

 תא | תונבל םילוכי  םתא | ,(תוסמב

 םע וניתמה .\ 551111 4108 -ה

 (יצ טז[ [(-5 6245 -הו [?(0א05-ה

 .זג קיפסמ םכל שיש דע

 תא םכל םיקפסמ ₪028₪05-הש תורמל

 םירופישה תאו ץוונזסא +גאאסא-ה

 שמתשהל םילוכי אל אליממ םתא ,תודיחיל

 הז בלשב .זג הברה םכל שיש דע םירופישב

 םיפסונ 07%(2281 | וחקתש | ףידע

 .קץחסדסא סגאאסא | ינפ לע

 תא | תונבל הביס םוש ןיא | ,בוש

 אוהש ןוויכמ (צ ם א אתדיז65 00285-ה

 םימדקתמה םיניינבל השיג םכל רשפאמ

 .זג ןומה םישרוד םה םג ךא ,רתוי

 םכלש םינושארה 2.1 .(0015-ה תא וחלש

 זז

 8 ךרע םכל שי רשאכ .ךסמב רויס תמישמל

 הפקתמל רובעל ןמזה הז 5%

 .(תינוניב -הנטק איה קחשמה תפמש החנהב)

 לש םדקומ בלשב םכלש ביואה תדרטה

 ,תושעל םכל הוושש הלועפ איה קחשמה

 עגונב יללכ ןויער םילבקמ םתא ךכש ןוויכמ

 עגונבו םכלש ביריה לש תומדקתהל

 ןומה הנוב אוה םאה) ולש היגטרטסאל

 וא ר"יח תפקתה ןנכתמו 65

 .(?יריווא חוכ ןיכמ אוה ילואש

 לש םדקומה בלשב םיפיקתמ םתאש ןמזב

 םיניינב תפיקתמ וענמיתש בטומ ,קחשמה

 וסנו ,ולש ןגמה חוכה תדמשהב וזכרתתו

 המ ,ביואה לש הדובעה חוכ תא םג לסחל

 ,ןכ ומכ ,ולש הלכלכב תידימ הטאהל םורגיש
 הפקתמה חוכ תא לצפל םג םילוכי םתא

 םירמושה תא קיסעי ונממ יצחש ךכ ,םכלש

 .הדובעה חוכ תא ףקות ינשה יצחה דועב

 '. שוא ]=ך 2 --- =

 קחשמה ןמזב

 קק070055-ה לש ריוואה חוכ

 ,קחשמב רתויב בוטה תויהל רומא

 ,תחרופ ךלש הלכלכהש עגרמש ךכ
 .םיימשה לע טלתשהל םכל הווש

 75!1)(96:6-ה תוריהמ תא ורפש

 תולודג תורובחב ושמתשהו םכלש

 תודגנתה לכ דימשהל ידכ םהלש

 עגרב חורבל ורכז ,תאז םַע .תיריווא

 תודיחי לש תודגנתהב םילקתנ םתאש

 .ריווא - עקרק

 וא 0שתמאפ-ב םיניחבמ םתא םא

 ודימשה 2520 -ה לש 500!א0005-ב

 ךכל בל ומישו הנוילע תופידעב םתוא

 ךכ קיפסמ ההובג 021115'56-ה תוריהמש

 ינש ררחשל ,הרטמל ברקתהל םילוכי םתאש

 .שא ריזחמ ביואהש ינפל חורבלו םיליט

 ורזח ,קזנ םיפטוח תאז לכב םתא םא

 תא ואלמו 5315[ 31דתת[ם5-ל

 .םכלש םיניגמה

 ,קחשמל םיסנכנ 881085\/0 -הש עגרב
 םיוולמכ שמשל םירומא םכלש 001/15(:56 -ה
 ןכסל תולולעש תודיחיב לופיט - םיניגמו
 ושמתשה .םכלש 188[06488א5-ה תא

 םתרזעב ופקתו ,הנובתב 6431585 -ב

 תולוכיש תורטמ חווטל וסנ .יברמה חווטהמ

 עגרב .םיכורא םיחווטמ שא םכילא ריזחהל

 תורטמ ופקת ,םילסוחמ םייריוואה םימויאהש
 לפטל תולוכי 251.027 תודיחי) עקרק

 תועירפמש עקרק תודיחיב לוזבו תוליעיב

 .(םכלש 60185 -ל

 תא ונב ,ףסונ סיסב םתמקהש עגרב

 תא ורקחו 11ה0ם 0ת אג40א-ה

 אוה הז רופיש ,/07/[54 5ץת270-ה

 אוהו ,1]25/4 .(027 -ה לש רתויב בושחה רופישה

 הר היכילצנרה ירדורקו

 רבגתהל םהל רשפאמ

 ,םהלש יריה חווט לע
 | רוקחל םכילע תעכ

 7 ךדתא[ץ[ א-ה תא

 םיביוחמ םתא ךליאו התעמ - 5
 510%16 -בו דםא[ק[ 85 -ב שמתשהל

 .ביוא ידודג לסחל ידכ םהלש 510

 ןמזב ביואה תודיחי תא קיסעהל וסנ
 תא םינוכמ םכלש ךא[ק[.4₪ -הש

 תולהקתה זכרמל 510016 57008 א1-ה
 תודיחיה תא זיזהל לוכי ביואה םא .ביואה

 לש קזנה בורמ קמחתהל לכוי אוה ,ולש

 םישלח םה 111 445 -הש ורכז .םסקה
 ףרועב םימקוממ תויהל םהילעש ךכ ,יידמל

 .ילמיסקמ חווטמ קזנ םורגלו

 קחשמה ףוס

 זא קר ,ןמז קיפסמ דורשל הילצת םא

 לש תלוכיה אולמב שמתשהל ולכות

 90010055 -ה

 יה א אןםא5 -הו 50001/15 -ה וישכע דע

 דועב ,םיימשב טולשל םירומא ךלש

* 4 

 5.00 -ה

 עקרק תודיחי םידימשמ (3 431545 -הו

 .תיסחי תולקב
 ₪ג..שס6סזאדזסא-ה | ימסק
 תא תווסהל םכל ורשפאי 6:1.02/.א 140 -הו

 תורשפאש ןמזב ,םכלש תויתימאה תונווכה

 תא עיתפהל םכל רשפאת ₪ 04141.-ה

 ורה 1. יא ךדךד(נא-ה םסק |.ביואה

 תודיחיהש ןמזב רתויו רתוי בושח השעיי

 קחשמב טולשל וליחתי םכלש תויזכרמה

 ליעומ אוה ,םסקה לש הקינאפה ךרע דבלמו

 תודיחיהמ ביואה שא תא ךשומ אוהש ךכב

 ,םירקי 0 אא1585) םכלש תויתימאה

 תא לידגמ אוה ךכבו ('וכו 5

 .םהלש םייחה תלחות

 ך ם אז ץז. גה א 5-ה

 רפסמו ונתבותכ תא םימסרפמ ונא בושו

 ,םכיתונעט | לכל | ונלש | סקפה
 המ לכו ,םיטי'צ ,םיפיט ,םכיתושקב

 םתא - ושייבתת לא זא .וצרתש

 לט הלועש המ לכ חולשל םינמזומ

 -ינב 2409 .ד,ת ,זיוו :תבותכ .םכתעד

 ו

 רפסמל | סקפ | חולשל | םילוכי

 ןייצל וחכשת לא קה ,4

 ףסונב ,"הכימתה רדחמ תודוס רובע"

 .םכתבותכו םכמשל

 615-כ

| 

| 

| 
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| 
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 יקצסולופ ןרע :תא
 םוחתב הגוהנה השיגל םאתהב

 אצויש רחאל ,עונלוקהו םיבשחמה
 .ךשמהה קחשמ עיגמ ,חלצומ .קחשמ
 תגרוח הניא אוזאספס ₪ .תרבח
 תא ונל האיבמ איהו ,הזה ללכהמ
 הקיפרג םע םעפהו יד5 2
 עונמב יללכ רופיש .םעו תרפושמ
 .קחשמה

 יש

 ביבח קחשמ אוה = גדטממפ 2
 רנא'זל ךייתשמ וניא אוה .יידמל ירוקמו
 רנא'ול אל ףאו היגטרטסאה וא הלועפה ' ,

 םתא הז הרקמב .ןושאר טבממ םיקחשמה
 רכוז והשימ) םיילאוטריו םירוצי לדגל םירומא
 ,תנווגמ הביבסב (?י'צוגאמאטה תפגמ תא
 ךסבו םתוא ןווכל ,םישדח םירבד םתוא דמלל
 םייחב םדקתהל םהל רוזעל לכה
 ..(םיילאוטריווה) ,

 ד

4 
 םג תוארוהה תרבוח .הכירצ השדח אמא לכש [-

 ,םינושה לכואה יגוסל עגונב עדימ תקפסמ '['/
 ראש לכלו יאופרה לופיטל .םילוצק ו "

 .קחשמב םיקלחה|
.7 
| 

 רתוי ?קחשל ארקנ הז; קחשל ליחתהל ידכ
 םתא ,(...םניחב רטיס-יבייב תויהל ומכ -
 .םייסיסב תונורקע רפסמ דומלל םיבייח "

 לדגל ןתינ דציכ בטיה הריבסמ קחשמה תרבוח
 ,הציבהמ םיעקוב םה וב עגרהמ םינרונה תא
 ךיא ,לוכאל םילוכי םה המ ,םהב טולשל דציכ |
 תוארוה תרבוח שממ .'וכו םהירחא בוקעל [

 = האירק אללש ל יאדכ ,ללכב
 ןמזה לע לבח ,תרבוחה לש .תקדקורמ] :

 רשפאש קחשמב רבודמ אל יכ ,םכלש|] 0
 םייק :בל ומיש) תוקד יתש ךות ןיבהל ,

 קחשמה ןמזב שיגנש הרזע ץבוק םג

 "שרוד שממו יידמל עקשומ אוה םג ֶָי₪
 .(ןויעצ (

 ,םדוקה קחשמל דוגינב
 הלילע שי 6ת5%ךדשהש5 2-
 יתילכת ןפואב לועפל ונילע ל
 השעמה רופיס .ליעומ והשמ תושעלו
 7 לע הדמשוהש היבלא ץראב שחרתמ

 רונה לש בוש
\ / 

 ו
. ₪ . 
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 יוכיסהשכ ,המדא תודיערו תינקלוו תוצרפתה
 תא רוקחל אוה לצניהל םינרונה לש ידיחיה
 םינרונה ורצונ וב םוקמה תא אוצמלו ,היבלא
 ,הנושארל

 ידי לע גצוימ התא .טושפ יד קחשמה קשנמ
 ףוחדל ,םירבד םירהל הלוכיש הטושפ די
 ןרונה לש הרוהכ תשמשמ וליפאו םתוא
 .קחשמה | ךלהמב | ולש | הכירדמכו
 תוירוביחב םג ןייפאתמ מד שתמפ 2
 .קחשמה ייח תא הכיראמש הנוכת ,טנרטניאל
 דירוהל ,םישדח םיצפח אבייל לוכי התא
 םינוש םירבד תופיסומש תונטק תוינכות
 ךרד םישדח םינרונ לבקל ,ךלש קחשמל
 םינרונה תא חולשל ףאו ינורטקלאה ראודה
 ךתושרב שיש הדימב) םירבחל ךלש םיכנוחמה
 םינרונ אבייל ףא לכות ,םדוקה קחשמה תא
 ,וונממ

 תרבוח תא בוש יתארקש .רחאל ,ךכו
 לדגלו שדח םלוע רוציל יתיסינ ,תוארוהה
 םורגל יתחלצה םעפה .רתוי םיחלצומ םינרונ
 םיעוצעצה םע וקחיש וליפא םהו לוכאל םהל
 ליעפהל ודמל וליפא םה ןמזה ךשמב !םהלש
 תכלל יתיצרש םעפ לכב ךא ,תילעמה תא
 אלו רחא ןוויכל וכלה םה ,םיוסמ ןוויכל
 .םתעד תא תונשל םתוא ענכשל יתחלצה
 ,םיה ןוויכל וכשמנ טושפ םה ,המ ןמז רחאל
 = ...ועבטו המינפ ולפנ

 הקיפרגל דח רבעמ רובענ םייסנש ינפלו
 וד איהש תורמל ,הקיפרגה :קחשמה לש
 םע ,דואמ תיעוצקמ הרוצב התשענ ,תידממ
 דחוימב ,םהב קחשל ןתינש םירבד ןומה

 ובהא ילש םינרונה .םיעוצעצה
 ;בלכה תא קתוימב]\ ₪ % .

 הקיסומה | .תינוכמהו
 קחשמב םיטקפאהו ₪

 ךא ,יידמל םיחלצומ 1[
 םינרונהש = ןוויכמ = \( ₪

 ,ןמזה לכ םישיערמ |
 תא יתדביא
 יתונלבס

 כ  "רחאל מ
 קחשמ | תוקד

 תא יתיביכו
 .םילוקמרה

 היבלא ץרא
 םוקמ איה
 עקרה .הפהפי
 לחה ,םירוזא לש בוט בוריע שי ,חלצומ
 התא וב רוטבוקניאה ומכ םיימינפ םירוזאמ
 " -תתה תורעמלו ףוחל דעו ןרונה תא לדגמ
 .םה קחשמב םיטרפה ,ךכל רבעמ .תויעקרק
 :.תוארל ןתינו רתויב םימישרמה םירבדה דחא
 .הבורמ הבשחמ קחשמב העקשוהש

 2 א 5
 דעב \
 תויורשפא ,ירוקמ ןויער ,םידומח םירוצי |

 .תיפוסניא תויקחשמו תונווגמ טנרטניא |
 ו דגנ |

 .קחשל םיליחתמש ינפל ןומה תעדל ךירצ
 אל םהש ןוויכמ םימעפל םינבצעמ םירוציה |

 ,לוכאל ומכ) םייסיסב םירבד דומלל םיחילצמ

 .(ולסטמ
 דעי להק | |
 יקחשמ םיבהואש 8 םיליגב ה 'רבחל |

 .הבשחמ |

/ 
 ה'ובחה .בוש תאז ושע םה - .2

 ל כ
 ו 0
 תורמל ךא ,וימדוקמ הברהב הנו
 םירכומ ילוא ואריי םירבדהמ קלחו
 .םמעשמ דחא עגר וב היהי אל

 הפ שיש ררבתמ קחשמה תליהתמ רבכ
 הדוקנ) הפי הרוצב בלושמה ןייפמקו רופיש

 ןושארה קרפב ומכ .(םיקחשמ הברהב השלח

 אלא םהיניב םימחלנ םידרולה תנומש ,ינשהו
 ודחיא רתויב םיעשורמהמ םיינש םעפהש'
 רוצעל (ןאיריס יריבא תרזעב) ךילעו ,תוחוכ <

 חצנתש ירחא םגש אוה ןאכ יפויה לבא .םדעב =
 ל

 םיכסמ 14 ןאכל םיפרוצמו תויה חפל קרזיי
 ונרבידש ינפל דוע הזו ,םיכסמ רצויו םיפסונ "

 הדימב יכ ןיוצי הז רשקהב) תשרב קחשמ לע"

 רוחבל לכות ןייפמקב ףתתשהל אלש רחבתש.

 תחא לכ רוחבל לכות ,קחשל דרול הזיא

 הקיטקטה ךכמ האצותכו ולש תודיחיהמ
 .(הנתשת

 ילבל רפתשה קחשמה ,תודיחי תניחבמ

 תוליגר :תודיחי יגוס השולש ןאכ אצמנו ר

 םהבש ברח יריכש ,ריע לכב תונכל ןתינש
 םמצע תא םיעיצמ םה םא קר שמתשהל +
 ישילשה גוסהו ,המישמ עוציבמ האצותכ 1

 קר אוצמל רשפא ןתוא תודחוימ תודיחי -

 המהלמב קזח -
. 

 יטקט דממ תופיסומ הלא תודיחי - תוברוחב גרברבליז יעור :תאמ =
 אבצ ותואב ןתוא םישל ןתינ דימת אל ןכש
 אלו ,(ןרק ידחו םיבמוז) תורחא תודיחי םע
 ,רוביג לכ תחת

 ודעצ 556 .םירוביגה םה בושחו ףסונ דממ

 םירוביגה תריציל ופיסוהו המידק בושח דעצ
 ןמזבש ךכ ,םידיקפת יקחשמ לש םידדצ
 םג עוציבל ירקיעה ילכה אוה רוביגה קחשמה
 תוברוח יוליג ,הפמה תפישח ,ברקב אלש

 יי ל ה
 תודיחיה ראשש דועב רוביגה לש תידעלב
 לכש וארת לעופב .תוברקל רקיעב תושמשמ
 תודוקנ ול הנקי החלצהב רובעי רוביגהש רבד

 זאו הגרד הלעי אוה רבד לש ופוסבו ,ןויסינ

 תולוכי ,תונוכתל םיסונוב ול תתל רשפא
 .םישחל וא תודחוימ

 ופוסב ,ונפת וב ןוויכל רשק ילבש שגדוי
 ןה תוברוח ,עודיכ) הברוחל עיגת רבד לש

 ילעבו םימוסק םיצפח ,בהזל הלדנ יתלב רוקמ
 ץלאית התוא רוקחל ידכו ,(םייתמצוע תירב

 ןיא וינפ לע .הבש תוצלפמב םחליהלו סנכיהל
 טעמכ ןה תוצלפמהשכ דוחייבו היעב םוש

 הקיפסמ לבא ,םויא תווהמ אלו תושלח דימת
 ל

 .הברוחל סנכיתש ןמזב תוינש תובשחמ
 ןמז"ב היגטרטסאב רבודמ אל ,תאז םע

 היזטנפה רנא'ז תא תנייפאמה הנוכת) "תמא
 המ ,םירות לע תתשומ ןונגנמהו (ללכב

 תא ריבגמ וליפאו תשרב קחשמה תא לעיימש

 ,ךכל רבעמ .תואיצמה תשוחת
 לש היצנגילטניאהש יתמשרתה
 ,דחוימב ההובג אל  קחשמה
 לע תושקהל הדיחיה תורשפאהו
 םירידא תואבצ תדמעהב איה ןקחשה
 ,ולומ

 םאש רמוא יתייה ,רבד לש ומוכיסב

 ,הזה רנא'זהמ םיקחשמ םיבהוא םתא
 ג יי

 עגרמ ,חוטבש המ  .ןמזה תא
 ראשיי אל קחשמב קחשל וליחתתש
 .יונפ ןמז הברה םכל



 ינבא יש :תאמ

 ונגהנממ ונגרח ,םדוקה ןויליגב
 תבתכב קחשמה לע ונחווידש ינפלו
 ףושחל ונפדעה ,הקימעמ ריקחת
 תא תמלוצמ הריקח תרגסמב םכינפב
 ונילא האיבהש יפרגה | אלפה
 קחשמב | ,ם1ם0780%א6 5
 הפוקתה לש רתויב בושחה םיצורימה
 .אממפ 08 5קםםפ 11[ הנורחאה

 העבנ תכרעמה תטלחה התייה וזש הביסה

 חותיפל ונפוהש םיבאשמה רקיעש ךכמ
 ירחא .תיפרגה הדובעב ודקמתה הזה קחשמה

 םקלח ,םיכלוהו םיאב םיצורימ יקחשמ ,לכה
 קפס ןיא ךא ,תוחפ םקלחו רתוי םיקימעמ

 קחשמ לכ לש ומכ ,םהלש לודגה ןחבמהש
 רנא'זה לש םיקזחה םידדצה רומישב אוה ,רחא

 ,(הקספה ילב ןילנרדא תורחא םילימב)
 תויצפואה לש יתימאהו ןכדועמה בולישהו

 םלוע עיצמש תויגולונכטהו תויחותיפה

 ,2000 תנש ינפל עגר םיקחשמה
 וחילצה שמע סא 555 לש הרקמב

 לש יוצימ דצלו ,הלאה םירבדה תא תושעל
 ונל ואיבה ,דממ תלת יסיטרכו םיקזח םירבעמ

 קחשמ תרגסמ לע םינעשנש םייפרג םיגשיה
 ידכ ךות תאז לכו ,המצע תא החיכוהש תרכומ

 - בר קחשמל תויורשפא לש יתודידי בוליש
 .טנרטניא וא תימוקמ תשר ךרד םיפתתשמ

 ןאכ התשענ ,ילאוזיווה דצל עגונה לכב

 תצאומו תידממ תלת הביבסה .תרדהנ הדובע
 לש יפרגה טביהה תא ךירעהל ידכו ,בטיה
 ,רתוכה תא הסניש ימל ץילממ יתייה םירבדה
 ליעפהלו תונושה םוליצה תויווז םע "קחשל"
 הארמ טושפש רזוחה ךוליהה תייצפוא תא

- 

 תפשוהו ,ונישעש ךרדה תא "לע-טבמב"

 ,ךכו .הריהמה הגיהנה לשב ונספספש םידדצ

 לע םיתחונו םיפחרמ תכלש ילעב וניהבת

 ינרקב וניחבת ,בכרה תעונתמ האצותכ שיבכה

 ,תורוגסה תוביבסב תודחוימ תוללצהו שמש

 הז .דועו דועו ריוואה גזמו םויה תועש ייונישב

 ,תאז ושע אל ןיידעש ולאל עיצהל םוקמה
 םתא וידעלב יכ יואר דממ תלת סיטרכ שוכרל

 .רוחאמ םיראשנ טושפ

 םלוע תסיפת
 לש הכרד תליחת תא םירכוז םוחתה יקיתו

 ירוחאמ הדמעש םלועה תסיפת תאו הרדסה

 וכפה רבד לש ופוסבש ,53 לש םיכלהמה

 הלודגהו הבושחה םיקחשמה תרבחל התוא
 יתווצ וניבה םימי םתואב .םיבשחמה םלועב

 ,םזילאיר איה חתפמה תלימש חותיפה
 לע תתשויש קחשמ ןונגנמ - תורחא םילימבו
 .םיניינעה ולהנתי ויפלו יטנתוא םינותנ סיסב

 תולודגה  טרופסה תוגאס ודלונ ךכ

 ,חןת2-ו אפה ..סאאטשוהג ]

 םלועה ריוואל האב ןפוא ותואבו
 חותיפה תווצש אלא אממ 08 5םםנכ

 ינקחש בורש ןיבהל קיפסמ םכח היה ₪4 לש
 היצלומיסב םיניינועמ אל בשחמה

 רתזיב ונתוא תבייחמש ,יידמ השק

 תיב ירועיש יידמ

 יידמ | תוחפבו

 ,קחשמ תויווח

 תבייחמ המריפה

 קלחל הכפה מכ 008 55]כ תרדס
 תוינוכמה יצורימ לש הקיסלקהמ דרפנ יתלב
 רכיהה ינמיס רוא התארש זאמו ,םיבשחוממה

 תוינוכמ רחבמ ,ינכט םזילאיר ורתונו ויה הלש

 תיבמ האב איה לכה לעמו יביטקרטאו רישע
 - (םויכ ונל שיש בוט יכה) השעמל ,בוט
 31 .ם(יד אכזצ](- .\ 875 תרבח

 ונילא םיעיגמש םיקחשמה ,תושעל המ ןיא
 אוצמל ןתינש רתויכ םיבוטה םה 53-מ

 םכרד תא םישוע םג םה ללכ ךרדבו ,קושב

 םיימלוטצה םיגורידה ימורמב הלעמ הלעמ
 אצישכ .תוריכמהו םיקחשמה ידעצמו

 דואמ רהמ ונבה +5 כא 5 1

 טיהלב רבודמ םעפה םג וימדוק ומכ שממש
 תויצפוא לע שגדה רקיע תא םשש ,יתימא
 ,דממ תלתב םזילאירו תורישע

 ןאילימלמ תינוכמ לכ
 םיאישל איבמ אאמפס סא 555 [זו

 ומכו ,54\ לש החלצהה תחסונ תא םישדח

 רחבמ ונינפל דמוע הרדסב םימדוקה םיקרפה

 תוינוכמ םירמואשכו ,תוינוכמ לש רתויב רישע

 ןתינש ישיבוצימ וא ו'זיפ וזיאל םינווכתמ אל

 אלא ,ןיינבה לש היינחב אוצמל
 םיריהמהו םיחבושמה בכרה ילכב

 םישיבכה לע אוצמל ןתינש רתויב
 ,םלועב
 סדצרמה תא ןאכ ונל שי
 ירארפה ימגד תא 7

 ,שרופה ,טברוקה תא ,םישדחה
 םינדעמ דועו דועו יניגרובמלה

 תואמב דמאנ םייוושש םיירוטומ
 הביסה ,ןוכנ .בכרל םירלוד יפלא

 תועיפומ הלאכ תוינוכמ קרש

 ללגב איה זאתמס :סח 55 -ב

 ךא ,תוימולח תונוכמב רבודמש
 רבודמש רוכזל בושח ךכל רבעמ

 תויוריהמל םיעיגמה בכר ילכב

 ש"מק 300-ה תוביבסב (תוינוימד
 םימאתומ תמאבש םידיחיהו)
 הגיהנה .וזכש תינוליס הגיהנל

 לש ותילכת םצעב איה הריהמה

 טולשנש לככש ךכ ,הזה קחשמה
 ךכו הלק אל המישמ וזו (רתוי בוט בכרב
 רתוי תובר תוכז תודוקנ רובצנ | =

 ובצועש תונושה תוריזב םדקתנו |
 .(ןקחשה רובע

 קחשמ תוריז עברא

 לולסמ לע הרחתנ וב דיחי ץורימ עא
 האצותה תא גישהל הסננו עובק דחא \\

 .רתויב הבוטה 8
 הרחתנ הב "טווא-קונ"ה תייצפוא |(

 לכונו ,םיצורימ 7-ב תוינוכמ 7-ב
 לש גורדש) סונובה תוינוכמב תוכזל

,. 43 - - 
 ₪ / - < %י

 5 = ,---%- < ליד ל

 ,(םיחצנמה םימגדה
 תרגסמב הרחתנ הב רינרוטה תייצפוא

 תיעיברה היצפואהו םיסונובב הכזנו הגיל
 לש וז איה ןאכ שיש רתויב הקילדמהו
 ונא הב (1101 ?טז8שו[) םחה ףדרמה

 .וניתובקעב תקלודה הרטשמהמ םיקמחתמ
 יתייווחה טנמלאה הב הדוקנה וז ,ימעטל
 טלובה ןפואב יוטיב ידיל אב הקפהה לש
 םיבראמב תופצל ןתינו תויה רתויב

 העונתב ,םישיבכ תומיסחב ,םייתרטשמ
 ונא ףדרמה ךרוא לכלו ,ונלוממ האבה
 לַע םיחוודמה רשקה ירישכמל םיניזאמ
 תומר תא ץיפקמש המ ,טלמנה ןיירבעה

 .תוגרד המכב ןילנרדאה

 הלימ ןאכ תתל הצור יתייה דרפינש ינפל

 קחשמה תקוושמ) יצרא - דהמ ה'רבחל הבוט
 יאנותיע תא ונימזה טושפש ,(לארשיב

 רתויב קילדמ ברעל םילארשיה םיבשחמה
 קשוה םש ,צ"לשאר לש גניטראקה רתאב
 הזו ,שגרמו יעוצקמ ןפואב הזה קחשמה
 .רדהנ טושפ

 12 א 5
 :דעב

 םיקרפב ונבהאתה ןתוכזבש תוביסה לכ

 ,הזה הרקמב םג תוייטנבלר הרדסב םימדוקה

 תומדב בושח סונוב ןהילא ףסונ רשאכ

 .תיפרגה תוחתפתהה

 :דגנ
 ,ויהיש לככ םינווגמו םיבוט ,םיצורימ יקחשמ

 .דואמ רהמ םמצע לע רוזחל םילולע [



--- 2 
 | ובץפזבזוסח

 יפסכ ןב :תאמ

 תרבחמ | ונל | ואיבהשכ
 טנמלאה תא א [ז0

 ונבה ישימחה
 הלאה ה'רבחהש . -
 דממ תלת םע דובעל םיעדוי

 ךא ,םיחבושמ 30 51100718 יעונמו
 פו יי
 טלחומו יפוס ןפואב ונבה ,ונילא
 הביבס םע דובעל תעדוי וזה הרבחהש
 .הקתפרה יקחשמ לש רתוי החותפ

 6 )ל

 הנכותה תיב ךא ,הנוכנ הריווא לש קחשמ אוה
 עונמ ונל איבהל טילחה 1.1510 לש

 42 -מ תוחפ אל ןאב שיו ,רתויב יברק קחשמ

 סינכמ םצעבש המ ,תוצלפמ לש םיעזגו םיגוס

 יקחשממ רתוי תרכומה היצאוטיסל ןקחשה תא

 ב ו
 םינווכתמ אל ונאש ןיבהל יאדכ ךא .םירחאו
 המכב םכתסמש והשמל וא חינז ברק והשזיאל
 או(חא!בקמ - םיערה ה'רבחב תוירו

 תא ריכהל ונתיאמ שרוד 6 5

 תצלפמב םחליהלו תועונתה תא תעדל ,תומדה
 הב החותפ הביבסב שחרתמ לכהשכ ,תינרותה

 ביואה תא דומללו םיכלהמה תא ןנכתל רשפא
 יי לי ל מ

 .תמכחותמו הרוגס הריזה םש תוכמה יקחשמב

 לש ומסק דוס םצעב אוה הזה בולישה

 אוה .א][טנת א[ גאה 5

 הביצמש דממ תלת תקתפרהל ונתוא סינכמ
 קחשמ בוליש ךות הז לכו זכרמב הלילעה תא
 לולע םירבדה לש ןונימה ןאכש אלא ,תוכמ
 המכ וליפאו תושדה תויעב ונינפב ביצהל

 אוה םהבש טלובהשכ הקפהה לש םיסופספ

 6701 /₪₪) | פ

 ירגתאו תודיחה לש יסחיה םוכחתה רסוח
 המוצעה העקשהה ,לכה ירחא .הבישחה

 יל המרג יתלילעה ףצרבו רתוכה לש הריוואב
 ןתייש והשמ ,הבישח ירגתא רתויל תופצל

 ,ןכ ומכ .הזה ןיינעל יטסווק ןולבת רתוי תצק
 ולכיש םיילוקה םיטקפאהמ יתבזכאתה
 לע הכילה ןיב םילדבהה תא ונל עימשהל
 ולכי הדימ התואבו ,תכלש ילע לע וא הכרדמ
 םירדצה לש ברק תומהנ המכמ רתוי עיצהל
 .םימחולה

 יו רי =
 8 ו יי

 רשפא יאש הנוכת התוא ,רתי תמכוחמ ליחתה

 תמרוגו הבוט הקלח לכ תסרוהש ,הידעלב

 ונל היה המו ליחתה לכה ךיא חוכשל ונלוכל
 םשב ןימאמ םדאב רבודמ ,ונלש הרקמב .םש

 ו יי ליו
 תוחוכב המחלמלו םינוילע תוחוכב הנומאל

 םגרת וישופיח ךלהמב .םוקיה לש לפואה

 םימוגרתהש אלא ,םיקיתע םיבתכ דווקאלב

 םדא םשב רשכומו ףרוטמ ןעדמ ידי לע ובנגנ
 ,ילוורק

 םתוא חציפ ,םימוגרתה לע ודי םש ילוורק

 ( אה 5
 | וי ווב

 ,םיבמוז לש ןמוימ אבצ םיקהל חילצהו
 דחפ םיערוזש ,'וכו םינומד ,תוצלפמ

 ברקבו 19-ה האמה לש ןודנול לש היתובוחרב
 םיברעתמ ונחנא ןאכו .ולוכ םלועה תייסולכוא
 לודגה סויצנגיא לש וילענל םיסנכנו ןיינעב

 ,הידנ ,הנמאנה ותירב תב לש הלאל וא
 רבד לש ופוסבו תוצלפמה תא לסחל הרטמב
 .דווקאלב תא

 עודמ םמצע תא םילאוש יאדו םכמ קלח
 לש ופוסב םא הלילעה תודוא ךכ לכ ונבחרה
 נוט 3 530078 דוע לבקנ רבד

 שממ אלו ןשעו שא הברה וירחא ריאשמש
 .םילודגה םיטסווקה ומכ יתלילע רשב ריתומ

 בי יי
 לש הרקמב ךא ,תקדצומ
 ונרחב אנד[ האמ אדא 5

 .תוביס יתשמ הלילעה לע בכעתהל
 הקתפרהה יקחשמ בורל דוגינב ,תישאר

 יתמטסיס ןפואב יונב הזה קחשמה ,דממ תלתב
 הל םאתהבו תיתלילעה תוחתפתהה ביבס

 .בלשל בלשמ עוננו תודקוממ תומישמ לבקנ
 ןאכ ונל שיש הלילעה וקש איה היינשה הביסה
 לש ןודנולב שחרתמו המיאה רנא'זל ךייתשמ

 ר"ד ,שטרמה ק'ג ןונגסב והשמ ,19-ה האמה
 המ ,'וכו סמלוה קולרש ,דייה רטסימו לק'ג

 ,תורחואמה הכשחה תועשב תוליעפ בייחמש
 םירעש ,תכתמ תורדג םע ,םילפא תובוחרב

 םיקימיג דועו םרוז בויב ,לפרע ,םיקרוח
 .(תודחוימ םוליצ תויווזו יתוג לוקספ תוברל)

 הלועפ רתוכ ןאכ ונלביק ,רבד לש ומוכיסב
 לכב ןיוצמ וליפאו ,בוט טלחהב ינקתפרה
 ךא ,תוברק קשנמלו הנוכנ הריוואל עגונה

 תומיוסמ תוליפנ ןאכ וניאר םירחא םידדצב
 םינקחש רובע דחוימב) תודיחה תמרב דחוימב
 ,(םיסונמ
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 הלילעה היגטרטסאה יקחשמ ראשל המוד
 ומכו ,תורפסל לבונ סרפ לש המרכ . יא

 רחאל אצמנ םלועה םעפה םג ,םדוקה 7
 ל ב ו

 ו יו ו יעקרק ז תתה
 תויחל וכישמהו תוצצפהב ועגפנ ל 1

 היגולונכטה תא התפלו 0 תחת
 םירג וב - יעקרק לעה םלועהו % |

 תא ודרשש םדאה ינב םה הלא - "םיטנט
 םייטנג םייוניש ורבע ךא תויניערגה ת

 א א .וכפ
 ₪ ו םעפה .ףרטצמ ,םהילא ₪ |
 םיטובורה םה הלא - וזה תו הר
 תא דבעל הרטמב) המחלמה ינפל 1
 תושונאב םיאורשו ,(םדאה ינב רובע ?

 ' ג לש - א |

 רנא'זהמ .םיקחשמה ראש ומ /

 בכר ילכ רוציל :תלוכיה אוה םישוד
 בכר ילכ יגוס 3 םנשי ,השעמל .ם

 ולא עובקל ןתינ םרוציי ב .

 " דחא לכלו תודיחי יגוס הברה ליכמ 6 .
 -דחא ךא ,םיידוחיי םינייפאמ שי תואבצו

 תיפרג הניחבמ
 ,םיעבצ ןוילימ 16-ב קפוה א א א[כ 2

 ה ו סחיב םוצע רופישב רבודמו

 ו כ ךא ל ו
 דע רע ראשנ יאקיפרגה וליאכ המדנ םינבמהו
 ןיב ןיחבהל השק דואמ יכ יירמ תרחואמ העש
 .תודיחיה

: 

 ָ] :קשנמ
 7 התשענש תוארל ןתינ הזה ןיינעב םג

 ירפתה גוסהמ םיקחשמה בורב ומכו הבוט
 המ ןתינו ךסמה לש ןימי דצב םיאצמנ
 .קחשמה לש קלח לכב תודיחי םתרזעב
 6% רוציי תדוקפ תתל רשפא ,ךכל
 תורוהל וא גוס לכמ תודיחי 10) לש ילמיסקמ
 ףסכהש דע תודיחיה לש ךשמתמ רוציי לע

 ו
 תורשפא ןיא םלוא ,םייפיצפס םישקמ תרזעב
 \ שכם יכול

 מ מ מ כ קי ימ
 כ ו ירו ב
 אוה - םישודיח הברה ליכמ אל אוהש תורמלו
 תא ובהאש הלאל דחוימב ,הצצה תוחפל הווש
 .הזה קחשמב וקפתסי אלש הלאלו א א אוכ
 גוסהמ םיקחשמ 40 דוע םנשי ,ששח לא ךא
 .םכל קיפסי םהמ דחא תוחפלו ,ךרדב הזה

 ו ב
 :דעב |

 וחת לכב ןושארה קרפל סחיב רופיש

 יע ,הקיפרג) חותיפה 'מוחתמ
 .0 ו

 ידגנ [

 יתמ דג 6% וונגסב הקפה 00

 | וי ו



 יפסכ ןב :תאמ

 תנווכה לע הק

 ודחה חוטבדלמה וק

 הזירכה תימלועה הזרכהל ליבקמב
 תקרזה תוספדמ לש שדח רוד לע זק
 תוספדמה .06%%16( תחפשממ ויד
 םישמתשמל רשפאל תורמייתמ תושדחה
 עבצ תוספדה דרשמב וא תיבב קיפהל
 לכ לע ,תויתוכיאו תורישע ןבל-רוחשו
 ןפואב הכומנ םיריחמ תמרבו ריינה יגוס
 .רבעבמ יתועמשמ

 םגד ללוכ תוספדמה לש שדחה רודה
 ₪9%%א16% 8956א| יקסעה רזגמל דחא
 :יתיבה רזגמל םידעוימה םימגד השולשו
 םישדחה םימגדה .69506--| 4200(- ,65

 ,קושל רבכמ אל ואציש הלאל םיפרטצמ
 החלצהה לע םיססבתמ םהש רמול ןתינו
 םלועב 1; לש לעה דמעמלו תימלועה
 .תוספדמה

 תרדסל םינש 10 הנשה תגגוח וס"
 תא עור;אה דובכל הגיצמו ₪65%166-ה
 דע החותיפ ירפ רתויב םייתוכיאה םימגדה
 דויצ קוויש להנמ ,רדנס ימע רמוא ",םויה
 תקרזה תספדמ" .ילארשיה ףינסב יפקיה
 יתוכיא יסיסב רצומ התייה תירוקמה וידה
 לכ ,םויהש םיחינמ ונאו טסקט תספדהל
 םיעצמא םישמתשמל קפסמ שרדח םגד
 הדובעב הנומת תוכיאב טלפ קיפהל
 ."תיתיב וא תידרשמ

 %- )כ

 1068816( 895:א]
 רתויב תמדקתמה תיקסעה תספדמה

 העיצמו תידרשמ הדובעל תדעוימ [גק לש
 תורכומה תויצקנופה לכ לש זוכיר
 ,דחא קזח רישכמב

 םיאתהל הננכות וזה תספדמה
 םיקסע לש רתויב תוהובגה תושירדל
 עוציבה ימוחתב םיינרדומ
 תספדמה לש התוריהמ .תוילנויצקנופהו
 הקדב ןבל-רוחש יפד 10-ל העיגמו ההובנ
 תרש תועצמאב .הקדב עבצ ידומע 6 וא
 רשקל ןתינ !6(כוז6סו 179% תוספדהה
 ךוסחל םצעבו תרושקת תשר םע התוא
 .תופסונ תוספדמ לש תיביסמ השיכר
 תרושקתה קיפא תספדמב בלוש ,ףסונב
 אוהו (חוצטזופגו 06תג] [בשפ) 1152 שדחה

 םינקתה לש בר רפסמ רושיק רשפאמ

 .תשרל םייפקיה
 לכונ ,תושדח תויצקנופ תניחבמ

 םירטסופ תספדהל תורשפא ןאכ אוצמל
 יעטקמב רטסופה יקלח תא סיפדהל ןתינו
 .(אלמ לדוגב רטסופל ךכ רחא םרבחלו 4
 ונייה ,זא-טק קחתווחא-ה אוה ףסונ קימיג

 םינטקומ םידומע לש לודג רפסמ תספדה -
 הייפצ תרשפאמ וזכש הספדה .דחא ףד לע
 טקפסורפ וא הלודג תרבוח לע דחא טבמב
 םייוניש עוציבו ףצרה תקידב ךרדוצל
 .ךרוצה יפל דומיעב

 תספדמה תדיוצמ ,תינכט הניחבמ
 עבצה תובכש תייגולונכטב השדחה
 ויד תינפחמב תשמתשמ רשא ,עהטוסתםו

 רתויב תונטקה עבצה תופיט תא הקיפמש
 לידגהל תרשפאמו ,וידה תקרזה םוחתב
 םיעבצה רפסמ תא יתועמשמ ןפואב
 האצותכ .לסקיפ תדוקנ לכב םיספדומה
 ,רתוי תורישע עבצ תוספדה תוקפומ ךכמ
 רתוי םיקלח םירבעמו םיבר םינווג תולעב

 תוריהמ תא טאהל ילבמ תאז לכ -
 בלשל ךרוצה ךסחנ ,ףסונב .הספדהה
 הפיסומ הניאש (כק]) ההובג היצולוזר
 = - .הספדהה תוריהמ תא הטאמו תוכיאל

 לארשיב קוושת 65816 8950יאו-ה
 .מ"עמ + 8415 לש ריחמב

)+16 
 םישמתשמ לש יזכרמה םרזל תדעוימ

 תוריהמ תוספדה םישפחמה םייתיב
 שומיש השוע וז תפפדמ .הנומת תוכיאב
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 הקיפמה תתסוסא₪ו [[ תייגולונכטב
 ,ליגר ריינ לע םג הנומת תוכיאב תוספדה

 היצולוזרב ךדוצ לכ אללו
 לע הריבכמש ההובג
 הטאמו בשחמה יבאשמ
 רבעמ .הספדהה תא
 הסיפדמ 7106-ה ,ךכל
 יפד 6 לש תוריהמב
 3 וא) הקדב ןבל-רוחש
 איהו ,(הקדב עבצ יפד

 תוספדמה לע תינמנ ₪"
 קושש רתויב תוריהמה =

 לוכי יתיבה תוספדמה
 .עיצהל ₪
 - לארשיב הריחמ5 ₪

 .מ"עמ + 5300

)+66 
 בחר ןווגמלו תוחפשמל תפסונ היצפוא

 עבצ תוספדהל םייטרפ םישמתשמ לש
 בטימב אוה םג דיוצמ הז םגד .תויתוכיא
 הספדה ונממ קיפהל ידכו היגולונכטה

 שאר הזה םגדל ףיסוהל שי הנומת תוכיאב
 העיגמ תספדמה תוריהמ .עחסוס הספדה

 ידומע 1.7-לו הקדב ןבל-רוחש ידומע 5-ל
 .הקדב עבצ

 אלל) מ"עמ + 8210 - לארשיב הריחמ
 .(קווסוס שאר

 / םלוע תירב
| 

 הנוחחה 'נבד

 ךירדמ ונילא עיגה רבכמ אל ךא ,ל"וחב תובוט םינש המכ ץר רבכ הזה ןויערה
 .ןושארה ילארשיה תונותחה

 העיגמ םלוע תירב
 השולש לש הליבהחכ
 המ לכ םיללוכה םירוטילקת
 ינפל תעדל ךירצש
 םינגראמש ןמזבו םינגראמש
 ךות תאז לכ - הנותחה תא
 יפלאו ואדיו יעטק בוליש
 ,םיעוריא ינג לש תונומ
 םוליצ ,גנירטייק יתוריש
 ,םינטילקת ,סליטס ,ואדיו

 ,רב יתוריש ,הרואת ,הקיסומ
 .'וכו םיעוריא תקפהו ןוגרא |
 חול ןאכ ביכרהל ןתינ |
 בקעמ להנל ,טרופמ םינמז |

 ןגראל ,הנותחה ביצקת רחא
 םינמזומה תומישר תא

 םתבותכו םמש תא סיפדהלו |
 םינמזומה תא בישוהל וליפאו
 .תונחלושה ביבס |

 .ח"ש 149 - ריחמה

 מ

61+ 
 תדעוימה השדה "ףס" תספדמ

 םישמתשמלו םיטנדוטסל ,תוחפשמל
 תספדמ הנושארל םישכורה םיפסונ
 420-ה .רתויש המכ ךוסחל םיניינועמו
 םימושיי ןווגמב עבצ תוספדה הקיפמ
 .תילנויצפוא ויד תינסחמ תועצמאבו

 .מ"עמ + 5150 -ריחמ

 רוטיגיד ןרטמוו

 ירדוצומ םירוטידקת רצ

 ינקירמאה םיבשחמה ןיזגמ

 תינרצי תא ריתכה \ \ וו 8

 ראותב ,לטיגיד ןרטסוו ,םיקסידה
 (/תווה] <זוקשזה]5 1-א061]טחסס) /\ 1%

 ךרוע אוהש יתנשה רקסה תרגסמב
 .םיינקירמא םיקוושמ ברקב

 ינרצי לכ ופתתשה יתנשה רקסב
 ,טייגיס תוברל ,םילודגה םיקסידה
 250 .וטס'גופו רוטסקמ ,םוטנווק
 גרדל ושקבתה םיליבומ םיקוושמ
 תונשדח ומכ תוירוגטק יפ לע םתוא
 ,תוילנויצקנופ ,תוכיא ,תיגולונכט
 ,קוויש תינכות לוהינ ,רצומ תונימז
 לטיגיד ןרטסוו .'וכו הכימת ,ריחמ
 10 ךותמ 6-ב ןושארה םוקמל העיגה
 יתשב ינשה םוקמבו תוירוגטקה
 .תופסונ תוירוגטק

 | תגיצנ ,ם1/1 ל"כנמ ,ןיילק םרוי
 = םינשה 15-ב לארשיב לטיגיד ןרטסוו
 . לש התחלצה יכ ןייצ ,תונורחאה
 = המר לע קר אל תססבתמ ןכא הרבחה
 = תקפסא לע םג אלא ההובג תיגולונכט
 םהל םירשפאמה םיקוושמל םילכ
 = .יתורחתה ימלועה קושב דדומתהל
 רושעב העייס ליטיגיד ןרטסוו"
 ינוילימ רגהל םיקוושמל ןורחאה
 רתוי םימדקתמ םיקסידל םישמתשמ
 תניחבמ ןהו תיגולונכט הניחבמ ןה
 העפשה התייה וזה תלוכיל .םיחפנ
 םיבשחמה קוש תוחתפתה לע תערכמ
 לבכ ,םיינוגראהו םייקסעה ,םייתיבה
 םצמצו םדקתה [עמ טרדנטסש
 ,"1]805-ה טרדנטס םַע םירעפה



 ןמדירפ ילט :תאמ

 תרבחש הנושארה םעפה וז
 ו

 קחשמה ,אלפה הברמלו ,"תמא ןמז"ב
 לעמ תומר המכ אצמנו דואמ םדקתמ
 .םויה דע הרבחה החתיפש המ

 ,ינדיתע ןמזב תשחרתמ קחשמה תלילע
 םעוזה סקמ" ןונגסב יטפילקופא -יתואכ
 השישמ דחא גיהנהל אוה ךדיקפת ."םיכררב
 ריעה תוסירה לש תוומה תממשב םידדונש
 לע םמצע ןיבל םניב םימחלנו ,הינרופילק

 .חוכו הייחמ םוקמ

 קחשמה ןוגרא
 ו ד

 ןמז"ב םיקחשמ לש םייוושכעה םיטרדנטסב

 1 ג ו ירו

 תריצי ,(הז הרקמב תורכמ בוצחל) םיבאשמ
 לכשכ ,ביואב תירזכא המיחלו תנווגמ םילייח
 ךרעמ תרזעב ןאכ וקפוה הלאה תויוליעפה

 ."ץחלו עבצה" לש םירותפכ

 ילכה אל דוע הזו
 תומישמב ןייטצמ קחשמה ,לכמ רתוי

 תונתינש המיחל תודיחי לש תואצמהו תוירוקמ
 תומישמה תרדסל דוגינבש ךכ ,ןונווכל
 עסמ ,הכ דע ונעדיש שארמ תועובקה
 דהה| ₪86 לש (0-החוקגוופה) תומישמה
 תקלוחמה ,תיגטרטסא הפמ יבג לע תעצבתמ

 .םייטקט םירוזא רפסמל
 טבש הזיא רחוב התא ,עסמ לכ תליחתב

 תיגטרטסאה הפמה לדוג תא ,גיהנהל ךנוצרב
 םיטבש המכ דגנ ,(םירוזא 52 וא 20 ,16)
 ישוקה תמר תאו (7 דע 1 -מ) קחשת םירחא
 < רש" |

 1 יי יי
 ,ליחתת

 אצמית קחשמה לש םינושארה םיבלשב
 תא איבהל אוה ךתרטמו ,הפמב דדוב רוזאב

 דועב .ךתטילש תחת תיגטרטסאה הפמה לכ

 ,םירוזא שובכל קר אל ךילע ,םדקתמ התא
 ךכ םשלו ,ךתטילשבש ולא לע ןגהל םג אלא
 ןיב םילייח ריבעהל תורשפאה תא ךל שי

 ןנוכתהלו ךלש הנגהה וק תא קזחל ,ךירוזא
 ויל

 תומישמ עסמ איה רבדה לש האצותה
 יגטרטסא ןונכתו הבשחמ רתוי הברה שרודש
 ."תמא ןמז"ב רחא היגטרטסא קחשמ לכמ

 בוציע
 טוריפ תמר העיצמ םילייחה בוציע תכרעמ
 לוי יי ]ל ל ישי

 ,[:ח!סקטסא ,1ו[טז 71ה5) םיטבשה תששמ
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 םייסיסב םימחול לש רחבמ שי (/\זחוהקטח -ו

 התא םהמ םיידוחיי םיעוציבו חוכ םע בכר ילכו

 ןתינ םהמ דחאו דחא לכ ,לבא .רוחבל לוכי
 ינימ לכו דויצה ,קשנ ילכ תניחבמ בחר ןונווכל

 יל

 רפסמ םע ליחתמ עסמ לכ ,ךכל רבעמ
 לככ לבא היגולונכט תמר לש לבגומ

 םיפסונ םירבד ךינפב ופשחיי ,םדקתתש

 ךרוצה ןיב ןוזיאהש ןייצל יואר .תונקל לכותש
 ףסכה תומכ ןיבו השדח היגולונכט תשיכרל

 דוע ףיסומ ,הפמב ףסונ רוזא שובכל תשרדנה

 איהש קפס ןיאו קחשמל תובכרומ לש הבכש
 ג יל ב

 ער ילב בוט ןיא
 תניחבב םה ל"נה תושימגהו קמועה לכ

 אוה "תושימג"ה ראות ."תללוקמ הכרב"
 ותיא םיכלוה םימעפלו דואמ תולודג םיילענ

 א
 .קחשמה תליחתב טעמ לבלבל לוכיש ,קשנמל
 ,תומישמב אקווד הצוענ קחשמב היעב דוע

 תרטמ ירהש ,ןמצע לע רוזחל םיתעל תוטונש

 תא סופתל ,הפמב רוזאל סנכיהל איה קחשמה
 .רוזאה לע טלתשהלו ביואה

 יי יי ה

 אצמנ קחשמה לש יתימאה חוכה ךא ,תומישמ

 דואמ איה רומאכש ,תומישמה עסמ תכרעמב

 .השימג

 םוכיסל
 ןמז"ב היגטרטסא קחשמ שפחמ התא םא

 ןונכתו הבשחמ רתוי תצק שרודש "תמא

 .ןוכנה ןמזב אב 7804| ₪396 ,ליגרהמ

 ,ובש תובכרומהמ ולעפתי םיליחתמ םינקחש
 יי ]ו

 םיקחשמה ראש לש לבגומה יפואהמ ןנערמ
 ."תמא ןמז"ב

 \\]/ ן.א 31.05

 דעב

 .יגטרטסא יפוא םע תוניוצמ תומישמ *

 !האלמ וונווכ תלוכי תולעב המיחלז תודיחי *

 םילודג היגטרטסאו קמוע םע קחשמ *
 .ליגרהמ

 וי

 לבלבמ תצק תויהל לוכי הטילשה קשנמ *
 .הלחתהב

 .ומצע לע רוזחל הטונ תומישמה הנבמ * [

 ןמדירפ ילט :תאז

 לש רופיס אווה 1
 הביהרמ תידממ תלת הקיפְצְק ה"

 -ב הטבחו טבמ לש תורשפא םע =
 והזש תרמוא יתייה .תולעמ 3606

 .יביטמיטלואה רקונסה רוטלומיָפ

 ,1וגרורצ \\'טנזט < \\'מוז[יא1מ6 500
 הנושארל עיפוה ,אלמה ומשב ול אורקל םא
 תיישעת תא ףחסו ,הגימאה ירישכמב '03-3
 תועונתה תוכזב םייתיבה בשחמ יקחשמ
 תלת טעמכה הקיפרגהו ולש תומכחותמה
 .תינכפהמל זא הבשחנש ,תידממ

 תא םש ואצמ ,םינשיה םיזגראב םיחתפמ 1

 רוד ול רוציל וטילחהו םהלש האמה רצומ
 בוטה דראיליבה קחשמ איה ,האצותה .ךשמה

 .קושב םויה םייקש רתומ
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 8-041| יקחשמ ,יטירב באפ ,רקונס עיצמ"
 חול ומכ םיטקפא ינימ לכ דועו

 יי יב
 .המחלמ יקח ;8

 הביבס ןיעמ אוה הרואפתה ןונכת ,ןכ ם%
 ו

 .יתנוכשה רקונסה ןודעומל תאציו ליע מה הא

\ 
. 
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 2 \1 ין

 הבשחמ הברה ךכ לכ העקשוה רדחה ןונכתב
 תנוכמ לע יארחאש ראבב חראמ שיש דע
 וב רדחה ךותבו ,לזמה תונוכמו םיטילקתה
 ב יג
 .יעבט לדוגב

 לע רדחל רדחמ עונל לוכי התא ,השעמל
 טוריפה תמרו ,רבכעה לש תישפוח העונת ידי

 ני
 0 לכתסהלו ראבה ירוחאמ לא עיגהל

 תוהבל וא םיקובקבה לע . ו | ! :
 ,איה תמאה .ריקבש תונומתב
 ןמוהמ קלח ריבעהל רשפאש
 אלל רדהב בבותסהלב קר
 םתיצימש רחאל לבא ,הרטמ
 יד 1 ה

 .תונחלושהמ לעפתהל אוה םכל
 דראיליב יקחשמב מכ שממ

 םוצע העונת שפוח ךל ןתונ ("טטט|] ,םירחא
 תא ןנכתמ התאש ןמזב דחוימב ,ןחלושה ביבס

 מ
 תא הארתש הגרדה דע ןחלושל טבמה בוריק
 לע טבמב הטילשה .ךלש ךסמה לכ לע רודכה
 ךכ ,תולעמ 360 לש תיווזל העיגמ רודכה
 תירשפא תיווז לכמ וילע לכתסהל לוכי התאש
 תויהל הלכיש ,הכמה תיווזב אוה אישה לבא
 .ול הליבקמ ףאו ןחלושל תיכנא טעמכ

 ,הרקב תכרעמ םג ןאכ אוצמל ולכות
 )יי
 הזיאבו היהת הכמה הקזח המכ ,רודכה תא
 תדדמנ הכמה תמצוע ,השעמל .ףועי אוה ןוויכ
 וניא רבד םוש לבא ,םיוסמ שקמ ידי לע
 םיבוכאמ םירבד המכ ןאכ שיו ,םלשומ
 תריצי ידי לע ,היווחה תוכיאב םיאטבתמה

 וקפיס ,רקונפו לופ לש הביהרמ הימדה

- 
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 האלהו םשמו תונחלוש םיחתפמה
 םנמא ,ךמצע תא עשעשל ךילע
 תויומד רשע דגנ דדומתהל רשפא
 דבל קחשל לבא ,תונוש תובשחוממ
 קרש והשמ הז תועש ךשמב בשחמה דגנ
 .תושעל םילוכי תמאב םירוכמה

 קחשמ אוה רקונס ,רחא טרופס לכ ומכ
 הנהמ רתוי הברה אוהו ,יתרבחו יתורחת
 ינשמ דחא ףאש הז .םישנא ינש לש קחשמכ
 תקיפרגב תונורסח אצמי אל םיפתתשמה
 הז ,םיילוקה םיטקפאבו תענכשמה קחשמה
 םילוכי וללה םיפתתשמה ינש ,ןכש המ .חוטב
 ,רפתשהלו תונוב תורוקיב ינשל דחא ריעהל
 .השוע אל בשחמהש המ

 םיירשפאה םידיחיה םיקחשמה אל ולא לבא
 השק תצק) העילקה חולב קחשל םג רשפא -
 ,חוטב דחא רבד .(ירשפא הז לבא ,וב טולשל
 קחשמ ךלהמבש הביהרמה היצלומיסה

 תא ריאשתש וז איה דראיליבה
 בר ןמז ,ךלש ןנוכה לע (טטסה!| = 7

 הניפ לכ הצמת רבכש ירחא /
 .ולש תירשפא

 הברה יל ןיא ,לכה ךסב /
 ,(יט631] - מ תונעט

 לש טבמה תדוקנ םימעפל
 תולועפ תספספמ בשחמה
 הדש ותואל ץוחמש תובושח

 ויה םא דמחנ היהו ,ינמז הייאר
 לכ לבא .רינרוטל תורשפא םג םיפיסומ
 טלחהב םיחתפמהו ;תוחינז ולאה תונעטה
 םיטרדנטסב דומעיש קחשמ רוציל וחילצה
 .ןיטינומה תא שייבי אלו ,םיהובגה
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 ו

 .תינשדחו המישרמ הקיפרג *

 + תורשפאה םע יעבט לדוגב דראיליב ןחלוש *
 ?רתוי שקבל רשפא - וביבסמ ךלהתהל

 ו
 !םינמז ויה ולא - םיביבחה

 דגנ

 קר קחשל םמעשמ יד הז םיוסמ בלשב *

 .בשחמה םע |



 ינבא יש :תאמ

 העקשהבו םישדוח השולשכ ינפל

 םגד הכנח ,רלוד ןוילימ עברכ לש

 םעפהו ,שדח רטנס-יטלומ ףינס תוכרעמ

 .ביבא תמר ןוינקב

 יכ רפסנ ,םיעדוי םניאש םכמ ולא רובע

 ,ידוחיי הרשעה זכרמ אוה רטנס-יטלומה

 דחוימבו תומדקתמ תויגולונכט לע ססבתמה

 תרגסמב תיכוניח היישע תובלשמש הלא לַע

 דעוימ רטנס-יטלומה .עדימה תכיפהמ

 אוהו ,(3 ליגמ לחה) םיליגה לכב םידליל

 תא ךפוהש רבד ,האנהו ךוניח בלשמ

 .רתוי תנווגמו תיתייווחל תוליעפה

 ךנחנ לארשיב םגד לש ןושארה זכרמה"

 ,הנידמה אישנ דמעמב '97 תנש ףוסב

 הכז ,זאמ ףלחש רצקה ןמזה תורמלו

 ץראב הבר תוניינעתהל הזה טקיורפה

 םיזכרמ 25-כ וחתפנ היתובקעבש ,םלועבו

 תובקעב .הקירמא םורבו הפוריאב ,היסאב

 ךותב הנושארל ו םיחמש ונא  ,תאז

 תצירפ הווהמה ,הזכ הרשעה זכרמ ,ןוינק

 ץראב ,תפסונ הלודג השינל תידוחיי ךרד

 ",הרבחה תלעופ ןהב תונידמה 70-ב דוחייבו

 םגד תצובק אישנ ,רשא לארשי עוריאב רמא

 .תוכרעמ
 ישנא תא םעפה החנהש המ יכ ררבתמ

 יוליב זכרמכ ןוינקה ןיב בולישה היה םגד

 תצק לבקל תונמדזהה ןיבל ,החפשמה לכל

 תועצמאב יתרגשה יוליבהמ רתוי

 תא חותפל טילחה ןוינקה" .רטנס-יטלומה

 אל אוהש הייאר ךותמ ,רטנס-יטלומל וירעש

 םשיימה יתליהק זכרמ אלא ,תוינק רתא קר

 תוברתו יוליב ,החוור ,ךוניח לש תונורקע םג

 .רשא ףיסוה ",יאנפ
 םקוממ ביבא תמר ןוינקב רטנס-יטלומה

 המוקב *רוטס גאב" תונחל הדומצה הבחרב

 תודמע 25-כ ליעפי אוהו ,היינשה

 תונייפאמש תויוליעפה ןווגמב תובשחוממ

 ,הידמיטלומב םידלי ןג ומכ זכרמה תא

 .דועו תילגנא ,הקיסומ ,הידמיטלומב תונמוא

 רטנס-יטלומה לש תונורקעה תרהצה
 ?םידמול ךיא
 (20וה1ממ6ח(-ה) תיתייווחה הדימלה

 ,הדימלל היצביטומה ירעפ לע רשגל הרומא

 וזה הסיפתה .רעונה ינבו םידליהמ קלח לצא

 ךרד שמתשמה תא הרגמש תכרעמ הגיצמ

 ,המלשה ,הייעטו יוסינ לש תוקינכט

 הלא תוקינכט תועצמאב .קחשמו תויתריצי

 הנושב ,תישפוח הדימל שמתשמה הווח

 חתפמ אוהו ,תודסוממ תורגסמב לבוקמהמ

 םישגפמב תוסנתהלו ךישמהל היצביטומ

 .הטיש התואב םיפסונ

 תויתריצי
 שומיש ןיב ןוזיא לע תרמוש הנכותה

 לע הרימש ןיבל תמדקתמה היגולונכטב

 - תיתצובקהו תושיאה תרושקתה תונורקע

 הב תימגיד דומיל תביבס תריצי ךות תאז לכ

 םילכה דחא איה תבשחוממה היגולונכטה

 .תויגולונכט תויורשפא לש בחר ןווגמ ךותמ

 ,תיזיפה הלעפההש רמול ןתינ ,ךכל רבעמ

 ךרד םיפשחנה םימוחתל םירשקה םע

 ןוכנה סחיהו רשקה לע תרמוש ,היגולונכטה

 .היגולונכטהו הצובקה ,טרפה ןיב

 דחא ליבשב םלוכ
 הרוצב תבלשמ םידומילה תינכות

 תישיאה הדימלה ןיב תילמיטפואה

 אוה םויכ ששחה ,תאז םע .תיתצובקהו

 רצוויי תומדקתמה תויגולונכטה ןדיעבש

 בשחמה לומ דדובה שמתשמה דצמ רוכינ

 .הצובקהו תינוציחה הביבסהמ תוקתנתהו

 לע תרמוש ,ןאכ תעצומה רומילה תטיש
 היצקארטניאה תא תדדועמו ישיאה טביהה

 תיתרבח תרגסממ קלחכ ,דליה - תיתצובקה
 םשיימו דמול ,(וכו תווצ ,םירבח ,התיכ)
 ,םידיקפת תקולח ,ןויד ,ףותיש ומכ םיאשונ
 .'וכו םיתימע ידי לע דומיל ,תרוקיב

 הקיטתסא לש ןיינע
 יכ קפס ןיא ךא ,ולש םעטהו דחא לכ

 הריווא ןיב בלשל ידכ בר ץמאמ ןאכ עקשוה
 הריוואל תיגולונכט הביבסו תיכוניח
 . .הילא סנכיהל םיענש תיקחשמ ,תינועבצ

 םיליגה לכ
 לכל תמאתומ רטנס-יטלומב תוליעפה

 ,רעונ ךרד ,ךרה ליגב םידלימ ,םיליגה
 דומילה יאשונ .םישישקל דעו םירגובמ
 םיוסמ ליגל םימאתומש הלאכל םיקלחנ
 םימאתומש הלאכ וא (ןדרג-יטלומה ומכ)
 .'וכו תונמוא ,הקיסומ ומכ םיוסמ םוחתל

 םיאשונ ןאכ אוצמל ןתינ ,רתיה ןיב
 תילגנא ומכ) םיליגה ךתח לכל םימיאתמה
 לכל תונווכמה תויוליעפו ,ולשמל
 תונכותהמ תחא לכלשכ ,החפשמה
 המאתהבו תונוש תומרב גורדש תויזרשפא
 .םישמתשמה יליגל

 תרדוסמ תינכות
 לע תססובמ תירקיעה תוליעפה

 םישגפמ רפסמ סיסב לע תונבומ תוינכות
 וא ילאירטסימס ,ינועבר ,ישדוח) ןנכותמ
 תויסולכואל המאתה עצבל ןתינו ,ויתנש
 םישגד יפלו הצובקה יכרוצ יפל תודחוימ
 לע תויוליעפ עצבל ןתינ ,ןכ ומכ .םייפיצפס
 רפסמ סיסב לע וא תימעפ-דח הפישח סיסב
 שמתשמה ףשחנ םהב ,םידדוב םישגפמ
 .הנוש יפוא תולעב תולעפה לש ןווגמל

 רחמל ךוניח
 תונעל רטנס-יטלומה רמייתמ ,ותסיפתב

 בצק תא קיבדהל רבוגו ךלוהה ךרוצה לע
 הדימלהו יגולונכטה ךוניחה לש תוחתפתהה
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 השיגנל היגולונכטה תא ךופהל ,תבשחוממה
 תונומטה תויורשפאב שמתשהלו תיתודידיו
 .הב

 ומכ םייתכלממ םיפוגל דואמ השק ,םויכ
 לש ריהמה בצקב דומעל ונלש רפסה יתב
 םהל םירסחו תויה ,עדימה תכיפהמ

 :םיריחמה

 --ה'-=ו 8 כ

  תוליעפה םש

 < ח"ש 25 | .תוקד 5 וו (28106מ) םידלי יג

 ח"ש 25 |  תוקד 45 | | . א 01אוש) םידליל
 ח"ש 25 |  תוקד90 % אוט! גזו) תונמוא |

 ..ח"ש 25 | תוקד 90 | אוואט הקיסומ

 == . ₪ ה-2 ==

 | .רועיש ריחמ ךשמ
 | (תוקד 45/ |  רועיש |

 ,המישמל םישורדש םדאה חוכו םיבאשמה
 יזכרמ לע תונעשיה איה םיכרדה תחאש ךכ
 ,רטנס-יטלומה ומכ םייטרפ היגולונכט
 טידמועש םילכה חותיפב תובר עיקשמש
 .ותושרל

 תוכרעמ לש תונעשיההש רמול ןתינ
 רשפאל היושע םייטרפ םיפוג לע ךוניחה
 ךכל עיגה אלש בחר רוביצל הדימלו הפישח
 ישנא םע תדקוממ הדובע ידכ ךות ,רבעב
 ,תאז םע .תכרעמ ץוחמ םירשכומ עוצקמ
 יתכרעהלו וכרד תליחתב ןיידע הזה קסעה
 תוצובקל ועיגה רטנס-יטלומש הדבועה
 הלאכלו רתוי תוססובמ הייסולכוא
 לש ךרוצה תא החיכומ קר ,תוחפ תוססובמה
 םייגולונכטה םיזכרמב הרבחה תובכש לכ
 .הלאה

 == םירררממאב השש רשממממם | הושם

 | םניח 1 + םירועיש 4-ל ריחמ

 -- משמה =

 | חיש 18 .ישדוח גוחלו ח"ש 100 | =

 | | (ישדוח גוחל ח"ש 170) ח"ש 100 =

 , ישדוח גוחל ח"ש 170) ח"ש 100 =
 | .טשדוח גוחל ח"ש 199 חיש 100 | =
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 ףרוחה .םכבוש ךורב ,םירבחו תורבח
 קפס ןיאו םשו הפ םיגלוז םימשג ,עיגה
 הלקת לכ םע םיסאבתמ םתאש
 ,לכה ירחא .םכלש בשחמב תשחרתמש
 ?רירקה ףרוחב תושעל שי דוע המ

 תונורתפב ונייעו תוחונב ובש ,ןכל
 ורכזו ,םירחא םישנאל ורקש תולקתל
 ...םכל םג תורקל לוכי הז דחא םויש

 בתכמה תא ונל חלש ןופצהמ םש םולע ארוק
 ינא" :(!דובכה לכ - ינורטקלא ראודב) אבה
 שמתשמ ינאו ,1/ם60ו\% 95 ןיקתהל ךירצ
 ןקתהה ילהנמ םע לוחתא ןוטילקתב
 .ילש םירוטילקתה ןנוכ לש (תאז\ ₪5)
 תא המייס הנקתהה תינכותש רחאל ,תאז םע
 ,בשחמה תא שדחמ הליעפמ איה ,התלועפ

 =7%- 3)כ

7 
 עו לי /

 ךרד (הנקתהה תנכותלנ) יל ןיא הז בלשבו
 המ ,רוטקוד .םירוטילקתה ןנוכל תשגל
 ?םישוע

 יתלקתנ .תניוצמ הלאש וז ,רקי םולע
 .רבעב םימעפ רפסמ וזה היעבב
 תרבחש הארנכש איה הבושתה ,יתכרעהל
 תינכותב ילוש טרפ החכש או 07
 םשסש) שות4סשפ 95 לש הנקתהה
 (...עתפומ אל רבכ ינא ?\/ומ₪סוא%-ב

 איה וז היעב ףוקעל רתויב הלקה ךרדה
 ואוחשסאפ 95 תייקית ןכות תא קיתעהל
 אל) ךלש 6 ןנוכ לא ירוקמה רוטילקתהמ
 .\\'גחסואפ 95 תא ןיקתמ תא הב הייקיתל
 םיאתמ םש םע הייקיתב שמתשהל הסנ
 תא ןקתה ,תעכ .(סו\ו/1אפםטע ומכ
 ץוצל תורומא אלו 6 ןנוכמ \א/וםסואפ 5

 .תויעב םוש
 וזה הקינכטהש תורמל יכ ןיוצי דוע

 איה ,ךלש חישקה ןנוכהמ 200א10 תשרוד
 זבזובמה םוקמה תא הווש ללכ ךרדב
 אוצמל דימת לכות \/ח6סו5-ש ןוויכמ
 הצרת םא םירחא םיצבקו םינקתה ילהנמ
 אל התא םא .דיתעב תפסונ הרמוח ןיקתהל
 תא קוחמל הסנ ,0!200% זבזבל לוכי
 תא קחמ !בל םיש) הנקתהה תייקית
 הייקיתה תא אל ,תנקתה הנממ הייקיתה
 ,(!\/וח00א8 95 לש

 תא ונילא החלש ןורשה תמרמ ירוטקיו ילמ
 םיקלח תונקל תבשוח ינא" :אבה בתכמה
 יתנבה .ימצעב בשחמה תא ביכרהלו םינוש
 דבלמו ,בכרומ בשחמ תיינקמ רתוי לוז הזש
 הבוט תוכיאמ םיביכר רוחבל לכוא ךכ ,תאז
 .תחא תונחמ םתוא תונקל םוקמב ,ימצעב
 ןיבל /\ד םא-חול ןיב תטבלתמ קר ינא
 תייה התא המ לע .\17%א שדחה טרדנטסה
 "?ךלוה

 בשחמ תבכרהש חוטב אל ינא ,תישאר
 תבכרה םנמא .בוט ךכ לכ ןויער הז ךמצעב
 ךכ לכ תכבוסמ הלועפ הניא בשחמה
 תורבוח םַע םיעיגמ םינושה םיקלחהו)
 החמומב רזעיהל רשפא דימתו תוארוה
 רומא אל ריחמה ךא ,(ימוקמה םיבשחמה
 תמייקו תיתועמשמ הרוצב לוז תויהל
 הנכס) םיביכרה דחאב יעגפתש הנכס
 בכרומש בשחמ םינוק רשאכ תלטבתמש
 ,(שארמ

 ףסכ תובוג תונושה תויונחהש ןוכנ
 בשחמ םינוק םא ךא ,בשחמה תבכרה רובע
 דחא לכ לע הנטק החנה תמייק ,םלש
 םולשת תפסותש םייוכיסה בורו םיביכרהמ
 וליפא) ןגאלבהו ןוכיסה תא הווש הנטק
 תוחולו םיסיטרכ סורהל לוכי יטטס למשח
 .(םא

 בשחמה הז םא ,ךתלאשל הבושתבו
 לע ץילממ ינא ,הביכרמ תאש ןושארה
 לכ םע עיגמ אוהש ןוויכמ 7% םא-חול
 ,םה גז ..םזג םשזזד זא תואיציה
 טוויחמ רתוי טושפ הזו ,(וכו 11.
 םא-חול (םינושה םילבכה ךבס תרבעה)
 לכלש אוה רוכזא הוושש ףסונ טרפ .1
 ינורכיז םא) םאות זראמ שי םא-חול
 ןיב בלשל תורשפא ןיא ,ינעטמ וניא
 .((ך א זראמל 7 םא-הול
 .החלצהב ,הרקמ לכב

 םש תא ונל רפסל חכשש ,הילצרהמ ןונמא
 האבה הלאשה תא ונילא חלש ,ותחפשמ
 תא יתנקתה הנורחאל" .סקפב
 תורמלו ,1אד מם תאתד תאקז סתתה 4
 ינא ,ובש תויורשפאה בורמ הנהנ ינאש
 תא חותפל ןמז ןומה ול חקולש אצומ
 הברה .טושפ ןויעל ילש םיצבקהו תויקיתה
 שי םאה .קיתווה \\וח₪ס% רייסמ ןמז רתוי
 "?םיניינעה תא טעמ ץיאהל ךרד

 שומישש קפס ןיא ,תישאר."
 םיצבקב ןויעל טנרטניא ןפדפדב
 ןמז רתוי הברה חקול תויקיתו
 ,\ותשסשפ 95 ךרד רישי ןויעמ

 תונשל לוכַי התא ,לזמה הברמל
 ,הריזגה עור תא

 תויקיתב ןייעמ התאש ןמזב
 טירפת תא חתפ ,ךלש םיצבקבו
 תורשפאב רחבו "הגוצת"
 התא תעכ ."הייקית תויורשפא"
 יסאלק ןונגס ןיב-"וחבל לוכי
 אצמנש והשמ ךיא) ₪ ןונגסל
 לוכי ,םינש שולשמ תוחפ קושב
 רחב .ו(?יסאלק ןונגס ארקיהל
 ₪" יונישל ףסונבו יסאלקה ןונגסב
 |[ )2 תזיקיתה הארמב יתוזתה
 | רכינ יוניש םג לוחי ,םיצבקהו
 .תוריהמב

 ?ךל רזע

 תא ונילא חלש םייתעבגמ ןתוד ןב
 רבחל לוכי ינא ךיא" :אבה הלאשה
 ואירטסה .תכרעמל בשחמה תא
 לש דנואסו הקיסומ ןגנל ידכ ,ילש
 לש םילוקמרה ךרד םיקחשמ
 "?תכרעמה

 רצק ןורתפ םע הרצק הלאש
 תאיצימ לבכ רבח .טושפו
 לוקה סיטרכ לש 1.זא8 0₪%-ה
 תכרעמב 40%-ה תסינב לא
 לוכי התא תעכ .ךלש ואירטסה
 וא תכרעמה ךרד םוילווב טולשל
 י/ סו אוט (כאהא01 ה תינכות ךרד
 ,\וחשסי< 95 םע העיגמש

 ונילא חלש הפיחמ שושמ יבוק
 הסנמ ינא" :האבה הלאשה תא
 2 םויטנפ תכרעמ ביכרהל
 קיפסמ יל ןיאש ןוויכמ ,(350%182)
 םעפב םיביכרה לכ תא תונקל ףסכ
 תיינק בלשל יתעגה עגרכ .תחא
 בייח ינאש רמוא ילש רבח .ןורכיזה
 ,100א1₪2 תוריהמב ןורכיז תונקל
 םאה .רתוי םירקי ולא תונורכיז ךא
 ןווכיזב שמתשהל לוכי ינא
 "?םוקמב 66[ה

 2 םויטנפב .קדוצ ךלש רבחה
 ,400א1ה+-ו 35012 תוריהמב
 דבועש רפושמ 8₪8 םייק
 ,יתכרעהל .100א1[]וא תוריהמב
 בשחמהש וא ריהמ ןורכיזב שמתשהל ךילע
 ,ןמזה לכ עקתייו תולעל חילצי אל ךלש
 ףסכ תצק דוע ךוסחל ץילממ יתייה ,ןכ ומכ
 םיש קר .רתוי ריהמה ןורכיזה תא תונקלו
 !ךכ לכ לודג וניא םיריחמה שרפהש בל
 ,רתוי םייטא 2 םויטנפ יבשחמ ,בגא ךרד
 לש תוריהמ םע ₪05-ב םישמתשמ
 ןיאו 66א[ו? יבבשב םיקפתסמ ,2]66%1
 רתוי ריהמ ןורכיז םרובע שוכרל ךרוצ

 .תוריהמה תצאהל הווקתב
 תא ונילא חלש הינתנמ סלטא ןד

 בשחמ יתושרב" :האבה הלאשה
 ח"ש 4,000-ו 8%81₪מ ,0

 לבקל רתויב הבוטה ךרדה המ .ךרעב
 יילע םאח ?ל"נה בולישהמ םיבוט םיעוציב
 סיטרכ לעו ןורביז לע ילש ףסכה תא זבזבל
 "?יפרג ץיאמ לע וא דבעמ לע ,ךסמ

 ךלש ףסכה תא זבזב .ןכ איה הבושתה
 וליפא שי - תרכזהש תופסותה לכ לע

 בשחמה תא רוכמל הסנ .רתוי בוט ןורתפ
 (ךליבשב ,בוט הז ח"ש 500) םוכס לכב ךלש
 ,ךכל רבעמ .שדח בשחמ הנק ,ןכמ רחאלו
 התא ,ח"ש 5,000-כ רובעש רוכזל יאדכ
 ןורלס 2 םויטנפ בשחמ תונקל לוכי
 ריבס חישק ןנוכ םע ,ריהמ 2
 ךוסחל ךילע היהיש ןכתיי) ןורכיז קיפסמו
 ,םוכיסל .(ץיאמ הנקתש דע ףסכ תצק דוע
 בשחמה תא רוכמל ףידע הזה הרקמב
 .ןשי 486 גרדשל רשאמ שדח תונקלו



| 6 
 ס |

- | | 

 רולו
| 
| 
| 

| 

|. 

\ | 

0 1 "0 

 וז

 אס קחו
 [.. = 00 -₪ + ו

 גרברבליז יעור :תאמ

 קר וכרע תומחלמשכ 1967 תנשב
 ויה דוע תוישופיחבו םימי השיש
 יצורימ םג ויה ,םילגלג העברא
 יצורימ םתס אל לבא .תוינוכמ
 הנושארה הנועה התיה 1967 .תוינוכמ
 יעונמב ושמתשה הב (בגא הנורחאהו)
 תודסק תשיבח ,רטיל 3 אלו רטיל 5
 לש םתואצמיהו הבוח התייה אל
 לולסמה עצמאב םיינלטק םיצפח
 .יעוצקמ ןוכיס התייה

 0" / ו

₪ 
- = 

 השוע נא גזצכ ץא]1%א |[ 5

 השע 0% גאס ץא[א 2-ש המ 1967-ל

 תנשל השעי \/1ק₪0117 -ש המו 1995-ל

 ,קויד הז השענש המו .(תוכחל הווש) 7

 ןיב ינושב לחה ,רתויב ןטקה טרפל דע קויד

 תובית ןיב ינוש דעו גימצב םינוש ריווא יצחל

 ידכו תכבוסמ תינוכמב הטילשה .םיכוליה

 םישורד הטילש לש תוהובג תומרל עיגהל
 .ץמאמה תא הווש הז לבא .םינומיא הברה

 םמהמ 0 [.םסתאשע5פ ןמזהמ %

 ,ןשע לש םיטקפא וב שי - תיפרג הניחבמ

 תוקלח תורוטסקט ,ההובג היצולוזרב עקר

 םידמחנו םינטק םיקימיג ינימ לכ דועו

 ,בגא ,הלא לכ .בל תמושת םיכשומש
 תמלשומה המבה תא תתל ידכ םיבלתשמ
 .תוינוכמה - קחשמה לש םייתימאה םיבכוכל

 רסח ןפואב םיטרופמו םיקיודמ םימגדה

 תודסקו עבצ תוזתה ,תודלש :םידקת

 .ןטק סוקוק זוגא ומכ תינוכמה ןמ תורקדזמש

 ,שממ םהו םייתימא םיגימצ ונלביק ףוס ףוס

 ליחתמ םילגלגה לע וגולה .םילוגע שממ לבא

 רבוצ התא רשאכ לגעמל ךפוהו בבותסהל
 ונשי ךכל ףסונבו (תיתימא היווח) תוריהמ

 רצויש המ קחשמה לכ ךרואל אלמ רוא רוקמ

 ,םוקמ לכב םימיהדמ םיללצ
 הסיט ימדמל המודבו ימניד אוה גהנה את

 זיזהל וא ךלומש םינועשהמ עדימ לבקל ןתינ

 תינוכמ תוארל ידכ הארמה ןוויכל שארה תא
 ,השעמל .(ףונהמ לעפתהל םתס וא) תפקוע
 העונת לכל תוביגמ גהנה לש םיידיה

 םיאקיפרגהש הדבועל טרפ תטלוב העקשההו

 .םיקפרמ לע ועמש אל הארנכ

 - םיקפסמ טלחהב םיילוקה םיטקפאה

 םיבוט וליפא םיגימצה תקירחו עונמה םוהמה

 תינלטק הנואת ךלהמבש לבח קר ,דואמ

 ,רתוי םייטמרד תולוק םילבקמ אל ונחנא
 היהיו ללכה ןמ אצוי קחשמב הקיזיפה עונמ

 הנינפ שי קקצ5]8₪%-לש דיגהל ןגוה

 .םיידיב תיתימא
 ןבומכ אוה יתימאה ןחבמהש חכשנ לב ךא

 םינש עברא יתכפהש ךכ לע לצנתמ ינאו)
 | קזנ גישהל ,(םילולעפ קחשמל חותיפ לש
 ,הז ןיינעב .ןוויכה דגנכ העיסנ ידי לַע יתימא

 תוביהרמה תויושגנתהב םיעודי 5

 1 וליפא םילגלג) יתבזכאתה אל ןכאו םהלש
 .(קילדמ שממ ,להקה ךותל םיפע

 | ץורימש םיעדוי ונלוכ ,לכה תורמל

 , 20 ראשש ךכ ,יתרבח טרופס אוה תוינוכמ

 ומכ קוידב ךיגשיהל תובושח תוינוכמה
 | ,לזמה הברמל .ךמצע ךלש תויונמוימה
 איהו דואמ הבוט תיתוכאלמה היצנגילטניאה

 לע תורחתמ תוינוכמ דוע שיש ךל ריכזת
 ןה .ןהיניב םג אלא ךדגנ קר אל ,לולסמה

 לולסמהמ תופעו תולקלקתמ ,תוקסרתמ
 המירזל ללכב עירפמ אל הז לכ - תוינפב

 .קלח תוחפל ותוא ךפוה וא קחשמה לש
 והז ,דיגהל דחא רבד קר יל שי םויסל
 הוושכ דדומתהל חילצמש ןושארה קחשמה

 הזככו ,( א קח[א 2 דגנכ הווש לומ

 .דובכה לכ ול עיגמ

 אז א 5
 :זעב

 הרושב בצינש חבושמ םיצורימ קחשמ

 הרושב איבמ .0ק גאס ץאוא 2 םע תחא

 דגנ העיסנב שממ לש תולעתהו תיפרג

 .ןוויכה

 ידגנ

 תיחותיפ היוורל ועיגה תוינוכמה יצורימ

 קלחכ םבלשל ןמזה עיגהו ,תמיוסמ

 .רתוי הבחר הידמיטלומ תקתפרהמ

 הקות%הו הנודחאה הנמה היהי [טוו םטזח םאה

 טבס תנע :תאמ

 יריווא ברק קפסמש הבורמה האנהה תורמל
 םוי רחאל וצרתש ןורחאה רבדה ,ילאוטריו

 יי
 ןמוב .תונוש תויגטרטפא וא תוכורא תומישמ

 ץוחללו הרטמ לע תייבתהל "םיתמ" םתא הזכ

 םתא םאו ,ךשפאה לככ רהמ ,רותפכה לע

 םע ילמרונ יריווא ברקל םיקקותשמ
 ,ביבסמ המוהמ הברה ילבו תוריהמ תוצצפה
 אוה .61וופ|ווטו תרדסב יעיברה קחשמה

 ומכ ךא .םכליבשב םיאתמה רבדה טלחהב
 םיעיגמש ינפל ,םייחב םיבוטה םירבדה לכ

 ו

' 
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 לש תיתרוסמה הטישב יושעה יעונלוק הלילע
 .6[191[161ז תרדס

 וא ,פ5וזוא6ש 6סוהה66ז -ב

 םיקחשמ ינש ,\%והפא 60[ 6|סזץ-ב

 רסוחב םיבשוי םתא ,רנא'זה לש םייסופיט

 וואדיו יעטק) [%1%/ לש ףצרב םיפוצו השעמ
 ,תאז תורמל ךא .םינקחשה דצמ עורג קחשמבו
 ,םייתרגשה םירוטלומיסה יקחשממ הנושב
 )1 -ה תייגולונכט תא חקול [יט]| וזה
 תלת עקר לע םכתא דימעמו המידק דחא דעצ

 ו
 תאשונ רוזאב תלבגומ העונת םכל רשפאמ
 ,יסורה ריוואה סיסבב וא ב"הרא לש םיסוטמה
 םע ,רוציקב וא) םיגומא םתעבשנ ימל יולח

 .(קחשל םתטלהה ימ
 רבדל םיבייח ןיידע םתא ,וצרת אל םא םג

 דחוימב םיחלצומ אל םינקחש המכ םָע
 יו ו

 תומישמל הרזע לבקל ,םירתא

 ילבמ הסיט לגרתלו אובל תודיתעש

 .הכרעמה דוקינ לע עיפשהל
 םע סקסדל םתמייסש רחאל

 תורשפאה םכל תנתינ תויומדה
 ובש סוטמה גוס תא רוחבל הבידנה

 הבר תובידנ יהוז ןכאו - וקחשת

 תובידנ םירידגמ םתאש הדימב)

 השולש םַע קר קחשל תורשפאכ
 םיסוטמ ינש הז ,םריכזהל ,םיסוטמ

 ,לעופב .(וכרטצתש הממ רתוו 5%
 ,ק-22-ה | קב %י הריחבה

 ה
 םהמ דחא לכו ,ידימ שומישל םינתינ

 קשנ ילכ תויצרוגיפנוק לש בחר ןווגמב דיוצמ
 תא וקפסי רשא תוביהלמ ןורמת תויורשפאו
 ירו יב רייר קה רצ ילין יל = יו יי ד
 .רנא'זל םירבכה

 לש הגילל הוותשמ אל המצע הסיטה םנמא
 איה ךא ,1גתס /8-|5-ו 7-22 א[כת

 םזילאירו תונימא תמרל עיגהל תרמייתמ
 ודחב ןרמתמ סוטמהש עגרבש ךכ ,ההובג
 תומר ןנשיו תוריהמ םידבאמ םינוויכה דחאל
 ןורמתה גוסל םאתהב סוטמ תודיער לש תונוש
 הלא לכו תקפסמ המרב קוידב הצואתהו
 יקוחל םאתהב ,תקיודמ הרוצב םיאבומ
 לש ותמרש לבח טושפ הזש ךכ ,הקיזיפה
 תקלחמב תלוכי רסוח ללגב תדרוי קחשמה

 רחה]

 ו

 יי יי

 ונל שורד ,יפרגה בהימה תא 'לבקל ידכ

 רוטלומיסב םעפ יא םתיארש רתויב םייבבלה

 א : ₪4
 רולו היפ

 םיטרפה תמרב םיטקייבואה תורמל - הסיט
 םיערוגש יביטימירפה סייטה אתו הכומנה
 ולעמה תא םג ול שי ,קחשמה לש ויפוימ
 רועפ הפה תא תוריאשמש תויפרגה
 .המהדתמ
 רסחו ינוימד םלועב אצמנ קחשמהש דועב
 ,הלועפ קחשמכ קוידב גווסמ וניאו ,תואיצמ

 האלכהל ךפוה םצעב 161!וטהזטו- 11[ 13זה

 קחשמה ,לזמה עורלו םיינשה ןיב הרזומ
 ,םירנא'זה ינש יבבוחל הבזכאכ ףוסבל ררבתמ
 דחי הקתפרהה יעונמו םיטרסה יעטק ףוריצ
 םלועב שודיח טלחהב הז הסיט רוטלומיס םע
 ורבחתה אל םינושה םיטנמלאה ךא ,םיקחשמה
 ,ךירצש ומכ וידחי

 אל 1! םווזח -ש רמול ןתינ ,םוכיסל
 ל

 טלחהב ךא ,א[60וווחו ילוא ,(6|| [כ0חט
 הז

 עז? זז
 :דעב

 תומישמ ינונכת לע בכעתמ וניא קחשמה
 !ויינעלו רשי ןשקא - תויגטרטסאו

 :דגנ

 תונונגסה ינש תא בלשל חילצמ אז קחשמה
 אצוי אוהש ךכ ,הקתפרהו הלועפ קחשמ לש
 םשמו ןאכמ חרק
 ןח
 ,הלילע וק םביבסמש םירוטלומיס בהואש ימ
 וויגיה ירסח םיטרפ המכ לע רתוול ןכומ ךא
 יקחשמב ללכ ךרדב םיאיצמנה קוידו
 .םירוטלומיס

 העדה



 לש הטלחהה יכ החטבב רמול ןתינ םויה
 תא ישפוח ןפואב ץיפהל 146180406 יטינרבק
 תחלצומ התייה הלש ןפדפדה לש רוקמה דוק
 .הרבחה ישרפמל השדח חור חבישהו ,רתויב

 רתא ךרד 1%618%6806 לש רוקמה דוק תצפה
 תכיפהב הל תעייסמ הרבחה לש ו/₪8-ה
 םיבר ומכ שממ ,יטנרטניאו "רעש"ל רתאה
 קרש המ ,(1.ע005 ,5א6116) שופיחה יעונממ

 םיבר ןיבל הניב תורחתה תא ריבגהל לולע
 .התירב ינבמ

 יויו יויו

| 0 5 
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 לע יארחאה ןוגראה -- 0₪936 -ה
 הנשה עצמאב אצי 0/₪-ב םיטרדנטסה
 םישדח םיטרדנטס לע העדוהב תיחכונה
 םישדח םיטרדנטסב הרכה לעו ,ולבקתהש
 ,שומישב רבכ םיאצמנה

 אוה ,םיטרדנשסה תא רצוי וניא הז ןוגרא
 תוצמואמ ללכ ךרדב רשא תוצלמה איצומ קר
 ,ןכ םא .טנרטניאב תולעופה תורבחה ידי לע
 -ה תא אוצמל ןתינ םישדחה םיטרדנטסה ןיב

 ([5א16חפוט]6 א1גזאטק 1 .החפטהש6) 21.

 תא ,[11'/[[.-ה םוקמב וא ףותישב דובעתש
 | .החפטהש6 א1ג1ההה1ו681) א%11]141.-ה

 תייעב תא תרתופ  רשא (א[גזאטק

 תויטמתמ תואוושמ תגצהב םיאקיטמתמה

 א1[גוהא]] ,-ב שומיש ידי לעש ךכ ,\/ ₪ -ב

 ןתינ היה אלש םייטמתמ םינומיס גיצהל ןתינ
 ,החונו הטושפ הרוצב םדוק םגיצהל

 ררחשל ןווכתמ \/36--ה הבורקה הפוקתב
 א1ט!ווח6018) .5011[.- ל "ותצלמה" תא

 ( [חזטטוזוסה 1.התטטהפ6 5ץח6הזטטוש

 רוציל .הדעונו >א[[.-ה :לע תססובמש

. ₪ 

 פ (ופ5 ((ת
 תחת 5 00" [ | ₪ |

 ,וידוא ,ואדיו תבלשמה תללוכ הידמיטלומ
 ,שממ ירודיש ןונגסב טסקטו הנומת

 לש םיבוליש רוציל ןתינ 11/5%.-ה תרזעב

 לע שארמ םיעובק םינומזתב וידוא וא הנומת

 איהש) וזה .הפשהו ,בשוחמו קיודמ ףצר ינפ
 וי די
 יי יי ו = יל ]| רצ וי כוש 1

 מ יי

 ,רתוי
 ה ק://ראראוא וע3.סז₪ :ןוגראה רתא

 ןוילימ 500 טקיורפב םינושארה םיקלחה
 .ךרדל ואצי ינקירמאה לשממה לש רלודה

 םירקחמ רפשלו ץיאהל הרומא תינכותה
 ללכב תותשר יבג לע תושדח תויגולונכטו
 םיאמדקא תודסומב (טרפב טנרטניאהו)
 תורוש תביתכל ןוכנ .תירבה תוצרא יבחרב

 בורקבו תואטיסרבינוא רפירתכ תורבוחמ הלא
 .תופסונ תובר ורבוחי

1 
 11 כ :/ אראה 6

 םוטאל קקפ
 ךכ הננכות טנרטניאה תשרש ןכתיי
 תעכ ךא ,תימוטא המחלמ רחאל םג דורשתש
 לש ןואמיצה תא דורשל השקתת איה יכ רורב
 .םינושה טנרטניאה ישמתשמ

 תוכרעמ תסירק לש  תרשרש יִּכ רבתסמ
 הבצמ לע דיעהל הליחתמ םלועבו ץראב
 לודג- קלחו תויה ,טנרטניאה לש .םוגעה

 1 כ ה פג גב
 השק תויטא ושיגרי ולאש ךכ ,תוחוקלה רוביצ
 הפוקתל םיתוריש ןתמ רסוח וא המ ןמזל
 רוביחה יתוריש קפס לשמל ךכ .תלבגומ

 מ יי ל
 תמושת ךירצמ וניאש רבד ,הנשה שאר ימי
 דוחייב ,וב ןיחבהל ידכ יידמ הבר בל
 שמתשהל םיסנמ םיבר הכ וב ןמזב רבודמשכ
 .הרבחה יתורישב

 תוכרעמב םג השחרתה רתויב הרומח הלקת
 ד יי = ו יכין
 המישאה הרבחה) המ ןמזל וקתונ םייונמ יפלא

 ל
 יקפס לצא תוכרענ אל תולקתה יכ ןיוצי
 | ,[אא -ה תמוצ ,הייארלו דבלב השיג יתוריש

 ןכ םג סרק (1.0ה00ַה [ח[6החו61 6 שה הו 6)

 ינתונ 40-מ רתויל השיג ענמו ,הנורחאל

 סמוע תויעבלו הינטירבב םינוש םיתוריש

 .הפוריא יבחרב תושק

 אבה רודה - טנרטניא תייזיוולט

 -.- מ

 רק ו ₪

 ו" בו

 נג

 דש * 2

 תודבוע הקינורטקלאו םיבשחמ תורבח
 לש ישילשה רודה לע תויביסנטניא רתיב

 .טנרטניא תובלושמ תויזיוולט
 קר אל וללכי תושדחה "תואספוק"ה

 ראוד תנכותו טנרטניא ןפדפד םע היזיוולט"

 םינוש םיתוריש םג אלא ,םויה לש ולא ומכ

 םימיב .ליגרה ינחלושה בשחמב םייוצמ רשא

 ישיבוצימו ינוס ,םפיליפ .תורבחה הלא

 תידוחיי הסרג תולעמ רשא תוכרעמ תוחתפמ

 ויו יה 0 כ ו ]רפי שי

 ולא םימושיי דבלמו ,\וחסואפ( ₪ הלעפהה

 ןתינ היהי רשא םיפסונ םימושיי ופסוותי

 ?דוגב ידוחיי םכח סיטרכמ בשחמל תולעהל

 .יארשא.סיטרכ לש

 םימגד איצוהל תורבחה תונווכתמ ,רתיה ןיב
 סצע- םג וללכי רשא \0601%-:ה לש

 ,רבד לש ומוכיסב .ןהב ילרגטניא טרדנטסכ

 אוה םיליבומה תונורקעה דחאש רוכזל יאדב

 תיומדל רתויו .רתוי ךופהת \/601% -הש
 הלעפהל הטושפ רתוי הברה קר ,/6- בשחמ
 .םיבשחמ ישנאל תדעוימ היהת איהו

 טפוסורקימ לש שופיח עונמ
 םימיב אצמנ טפוסורקימ לש שופיחה עונמ
 ל ל מ
 .םיבורקה םישדוחב

 טפוסורקימ תרבח יכ ונרשבתה הנשכ ינפל
 תחתפמ [האוסחוו תרבה ףותישב תחתפמ
 הנורחאלו ,טנרטניאל שדח שופיח עונמ
 אתיב תסרגב אצמנ אוה יכ ונרשבתה

 ש וורו א

 דרא ןור
 טוונה שטנ 1986 רבוטקואב |6-ב

 ךלהמב וסוטמ תא ,דרא ןור ל"אס ,ילארשיה
 ןוגרא ידיב הבשנו ןונבל ימש לעמ המישמ
 זאמ .תינאריא תוסחב לעופה "למא" רורטה
 םלוכ רשא םינוגרא רפסמ ידיב ןור קזחוה
 ...ןאריא םע םיהוזמ

 לש ורופיס ליחתמ םהב םילימה ןה ולא
 םילימה םג ולא ,דרא ןור יובשה טוונה

 לע ןורחאה יאדווה עדימה תא תוראתמה |

 םסרופמה יובשה לש ובצמו ואצמיה םוקמ
 םיצמאמה .לארשי תוכרעמ תודלותב רתויב

 והותב לע וצראו ותחפשמ קיח לא וריזחהל

 םוידמ לכב וכרענ וילע םימוסרפהו הכ דע
 םינש רפסמ הז לעופ םג םהיניב ,ירשפא
 .אשונב טנרטניא רתא

 ,המצע תושחרתהה לע עדימ ןתמ דבלמ
 ו

 תולעהל הז ךרדו ,דרא ןור אשונ תא תימלוע
 ולוכ. רתאה .ללכב םייובשה תייעב תא
 ,תילגנא ,תירבע :תופש הנומשל םגרותמ
 הש שם כ יש ב ו מ | וי שוין יה לש וים

 .תינמרגו
 ימוסרפ רתאב .אוצמל ןתינ :,ןכ ומכ

 ,תמדקתמ
 15% !חושחרט| 6370 ארקנש ,עונמה

 טנרטניא תבותכב יאמצע יפוא לעב היהי

 לש %151א.טסחו תורישב בלושי םגו ולשמ

 לש  תוטשפתה לכ דועב | ,טפוסורקימ

 תושדח הווהמ הניא שדחה םוחתל טפוסורקימ
 שופיחה יעוגמ תורבח ,םוחתב תורבחל תובוט

1 
 הקפיס אל ןיידע טפוסורקימ ,םויהל ןוכנ

 "בר 2 יי

 תועידי ,םינשה ךלהממ םינוש תונותיע
 תופשב יבערש זעוב לש ןריש תא ,תובר

 ,דהרא .ןור רורחשל התומעה רבד ,תונוש
 זאמ ץימחה ןור םיעוריא ולא ,ןורל םיבתכמ

 ד

 ורורחשל חמוצעה לכמ בושחהו םויכ שי יאדו
 .דרא ןור לש

 יפלא תורשע ומתח רבכ וז המוצע לע
 ףיסוהל םינמזומ םלוכו םלועה יבחרמ םישנא
 .םתמיתח תא

 :רתאה תבותכ

 וו 1ןכ:/ /רארארא .טח -הזג6 .0 זיק .\]

 30 ס0ח'5 51סזץ

 זבה תירבע
 ו 7 = א א

 ₪8 ומי ב4 ."ופרסממ

 ומ עמרשצ "1

 1 ] ו יו ב 1 5 םּנחפס :

 ה

 מ יא רו ענו
 "אם אא א0

 הסחה 5 סה וז %
 :הקו!וצוק 434 037%.

 יו

 םיתיתפ

 ונפתה ףוס ףוס (7-ה תונידמ תצעומ *

 לש םיסוניכה ,2000 גאב תייעבב לפטל
 (15/.-ה. ידי לע םיזכורמ אשונב םורופה
 ,(115 (טחטזה] 5ז/ו665 /\0 ווחו1(5ו0מ)
 לש תושיערמ תורהצה תויופצ אל יכ רפסנו

 ו

 שיש וא םדומה םע תויעב ךל שי *
 לע דומלל תנבומ . יתלב ההימכ ךל
 :ךליבשב דחוימב התא שי | םימדומ
 כ: אאא .רס] 66[.

 | שה ץיסו'זש !רסומבש
 | 10 נסזזסוא , 06 8 500

 6 5ה , (ו6 5(בז5, +06 חנכסה

 | וא1|| 5ח\ם6 50 טז 2%

 | עשה יסונ'ז6 !רסחבש
 ואש1| טסתנ6 בח 58ע |65,

 תב לסט וא1[| 57116 800 10
 ₪10 81| ץסטז הג 2%

 40 11 ץסט (טזח 8808 58
 קו6ב66 80, 1%5 066 ב [!סה8 8

 ש'|| ואפוז 8 [6|101 [סמ 6,
 ₪11 טה זהה

 611 5וח8 81| הוא"

 /61| 5ום8 המ קזפל

 | ד1|] ץיכו 587 4% : = |

 ונתט| ץסט ןסמ ט5רת %-

 םה 4 [סז ה 5 | וה תש [?1/1וי0ה

 84 כס סמ סמ ... ו!

= | ₪ | 
| \ 
4 

 ו
| 
/ 

 רקהה ה, הז שה



 ינולא -ןוסח תימע :תאמ

 שדחה רודל המדקה
 אפואטגסש ןיב המוצעה תורחתה

 תויגולונכט הדילוה טפוסורקימל
 ינשב םיבר םירופיש הספינכהו תושדח

 המידק הצירה לש הריוואה .םינפדפדה
 ןמזה םע םינפדפדה תא החיבשה קר

 תוקסועה תורבחה לכ תא הבייחו
| 

 אל ודילוה םישקה םיקבאמה .םוחתב
 אלא יגולונכטה סוחתב תויוחתפתה קר
 "ו ו ל ו יי יי יו <>

 ןתינ םג ולא ןיב ,םיבר םייטפשמו
 אל םעפה ךא ,םיבר םיזוירוק אוצמל
 שדחה ןפדפדב זכרתנו ךכב קוסענ
 .[אטופטגכש תיבמ

 המכב ץוענ שדחה ןפדפדה לש דוחייה
 איה תניינעמ תוחפהו ןהמ תהא ,תודוקנ
 הפוקת הזמ ןושארה ןפדפדה והזש הדבועה
 הרחתמה דצמ הבוגת אלל אצויש הכורא

 אוה ןיינעה רקיע ךא .טפוסורקימ ,הלודגה
 רהאל אצויש ןושארה ןפדפדב רבודמ םעפהש

 .ישפוחל [!צט(86ק6 לש רוקמה דוק רורחש

 םיחותיפה ועיפשה המכ דע תעדל השק םנמא
 לע םינוש םירקאה לש תוחלצההו םיברה
 םייופצ ונא קפס אלל ךא ,יפוסה רצומה
 .רבעבמ רתוי םילודג םידעצב םדקתהל

 גישהל ןתינ רבכ שדחה ןפדפדה תא ,ןכ םא
 אט לש רעשה רתאב שדוה הו

 ורון: \רא א .חש[שש 167 .שסחה) טנרטניאל

 הנושארה הנכותה.יהוז הרבחב םיריכב יפ לעו
 וז הנשב הרבחה תררחשמש

 םיירקיעה םישודיחה ינש
 םינייפאמ ינש השעמל ללוכ שדחה ןפדפדה

 ארקנ ןושארה -  םיירקיע םישדח
 בלשמ אוהו (םכח ףודפד) [3זטואפוהט חוה
 םינותנה דסמ םע שמתשמה לצא ןפדפדה תא
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 תא תרפשמ וז הנוכת .ז6וטשח(טז לש

 תשרב עדי רחא שמתשמה לש שופיחה

 יטנבלרה עדימה תא אוצמל ול תעייסמו

 ךירצ קר שמתשמה ,ןכ ומכ ,ישיא ןפואב

 וי ה יש יפי שמ

 טעמכ הפוקש וז הנוכת - ראשה לכ תא

 תרושקתה יעוציבמ ללכ תערוג הניא ,ירמגל

 .םהב תכסוח ףאו

 ארקנ ינשה | ירקיעה - ןייפאמה

 רוציל םישלוגל רשפאי אוהו א1צ טורשוקש

 ןיא .טנרטניאל הסינכל ישיא החיתפ ףד

 שמתשמה ידי לע הנבנה %11'111. ףדב רבודמ

 רתאמ תורישי עיגמה ימניד ףדב אלא

 ןיינעמש עדימה לכ תא ליכמו אוחז

 .(כה 1 וחש - ב ןכדעתמו שמתשמה תא

 תוירכוס דוע

 ₪ יו יו יי ייעד יל

 םירחא םישודיח  טעמ אל  םנשי

 תנכות אוה םהמ דחא .[צט[56ה06

 תללוכ איה ,הליבחל תפרוצמה השדחה ראודה

 ,ראוד תועדוהב הייפצל רתוי החונ הקולח

 המכח תכרעמ ,רתוי תוחונו תושדח "תויקית"

 םירבח לש ינורטקלא ראוד תובותכ תרימשל

 תכרעמ הליכמ איה ןכ ומכו ,רשק ישנא וא

 ה יי ודמי

 לש ₪ווו!ט% שא קזסאא .(ט וא

 .דועו [:טזג ,טפוסורקימ

 אוה שדחה ןפדפדב ףסונ ןיינעמו שדח קלח

 העמשהל 1[₪4631ג8ע66 5.0-ה לש הללכהה

 לש | 5פווטחהמוותט - יעטקב | הייפצו

 םויהמ .ןפדפדה ךותב [6[5[טזאא

 יי יד ד ו ד אב

 ל קלח איה אלא הניקתהלו דרפנ

 ,ךרוצה תדימב לק גורדשל תנתינו ןפדו פדהמ

 תורבחה ןיב הקפעהמ קלחכ .ץמאמ לכ אלל
 3!זצט(ואשזא< תונכות תא דירוהל ןתינ

1\ 6)563]26 4. 
 לחת רתוי רחואמ ,[!צטוטסח!טז רתאמ

 לש הצפהב םנ 6(: וש

 לש תיפוסה הסרגה לשו 56[ 1:ועשז 5.0)-ה

 הארנה לככ) אצת וזשכ ט|:]:ועטז 02 -

 ,(הבורקה הפוקתב

 ףוריצב םיעיגמה םירחא הידמיטלומ ירצומ
 ןפדפדל תידוחייו הלק הנקתה ךות דרפנב וא

 א[:ושוסוהש6 וג לש ]318 [|הצטו - ה ןה ,הזה

 [16:05ק0:ושטש תיבמ 36הוחוא [?[3ץשז - הו

 ךרוצ ןיאש ןבומכ) "!וטמוגש [0[20ץ'%

 תופשל ולש הפיקמה הכימתה תא ריכזהל
 ומכ \\ ₪3 - ב וחתפתהש םינושה םיטמרופהו

 \ + און. .(-55 .וכזוד'אוו. .[דיאו3.[1-ה

 .('וכו

 ימואלניב
 אוצמל ןתינ שדחה [אטואטהקש-ה תא

 קר אלו תונוש תופשב תואלמ תואסרגב

 תואסרג תומייק | םויהל ןוכנ .תילגנאב

 ,תינמרג ,תידרפס ,תינפי ,תיתפרצ ,תילגנאב

 ודבעי ולאה תואסרגה לכ - תידבשו תידנלוה

 טו!טטחוטז - ה לש תוימואלניב תואסרג לומ

 וא ונבנ רבכ ולא רשאכ ,םלועה יבהרב

 הסרג ונרעצל) ולא ןימיב שממ םויס יבלשב

 ,(בורקב היופצ אל תירבע

 טנרטניאה רעש

 התחלצהל ו וג רב דהא

 ויו יי ו יי יי ד יוד 0

 ב
 וי פל

 וגס .1ווטגטסא .[.ץשסא |( ו

 רעש לש לדומה ,לכה ירחא .[אטו(6-ו

 1 יו ב ו מ יל

 תא םשמ וליחתי טנרטניאה ישלוגש המגמה

 .(/[:₪8 - ב םהלש תוליעפה לכ
 םויכ אוה םגש ,ז6וטסחוטז לש רתאב
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 םע הדובעהמ ילרגטניא קלח  שממ

 ןתינ אטופסגסט (יטחווהטהושה[0" 4.5-ה

 טנרטניא ירעשב שיש תונוכתה לכ תא אוצמל

 יצורע ,שופיח עונמ :ןוגכ תשרה יבחרב םירחא
 ,תונכות ךירדמ ,תונכות תדרוהל רוזא ,עדימ
 תומישר ,םישמתשמ ךירדמ ,יללכ 6

 תושדחה תונוכתה ,יתכרעהל ,דועו םישמת

 ו

 לש תולוכיה תא תורפשמו תולידבמ
 קר ולו ,םירחאה םיזכרמה לומ זז

 ןפדפד םהל ןיאש הטושפה הדבועה ללגב

 רדסב רחא ןפדפד ףא התע תעל ןיאו םהלשמ

 ןפואב הלועפ םתיא ףתשיש ,הזכש לדוג

 תושדחה-..יצורע להנמ ,יקסטר ןק
 יכ ןורחאה ינוי שדוחב רמא טזטסח[טז - ב

 השעמל איה 5חוהז1 0%%?3וחפ -ה תורשפא

 ו מ ן-
 םימיהמ דוע םינושה [6%60306(46 ינפדפדב
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 וכפה וללה שופיחה תולוכי ,םינושארה

 תויופצ דועו רתוי הברה תוליעיו תומכחל

 ב ל יי ו ינמ
 ןורתי ןתית איה קפס אללו ונלש היגטרטסאה

 ",םירחתמה ינפ לע ללככ [\טוטסח(6ז-ל
 תלועפב ןפדפדה בוליש ךא ,יקסטר ףיסוה
 הרחתי אוה הב הדיחיה ךרדה הניא זכרמה

 םישלוגהש ןוויכמ ,םירחאה תשרה ירעש דגנכ

 קפסמו רתאל רתאמ תוריהמב 0 םיטונ

 ןווכתמ [\6וטטחזשטו רתא) והנשמל דחא עדימ

 .(םינווגמ עדימ יתוריש ףיסוהלו רפשל םג

 בלשמ תיחכונה הסרגה ירחא יבקעמב

 טעמ אל םע יתדדומתה הנושארה אתיבה
 ומכ ,תונושארה תואסרגב ועיפוהש םיגאב

 ראודה חוקל תנכותב דואמ תובר תויעב

 לש שיאה" םע רתויב תולכסתמ תויעבו
 ("טתחהוטהושהוסז-ה ילעב לכ - "1

 םע ןמזה ףולחב ךא ..רבודמ המב םיעדוי
 ד יי יל ביפ ד

 שמ (.סורוחוווחו63101 4.5

 ו יי 0 ישיג
 .הביצי טלחהב איה תיפוסה

 |7 -כ זצסוטשמזשז רתא ללוכ ,םויהל ןוכנ
 םינוש םיתוריש םע דחיב ,םינוש עדימ יצורע
 תישיא הביבס רוציל תורשפא ,ראוד ,שופיח ומכ
 .ןכל םדוק ונרכזהש תונוכתהמ תובר דועו

 תצירפו תונורחאה תויוהתפתהה תובקעב

 םג ולחה [צסואטהקש לש תינויערה ךרדה
 יב

 הלודגה הרתתמה לומ תדמתמ הדירי
 היילע .תוארל :ןתינו .,הקספ טפוסורקימ
 לש םינפדפדל אקווד השירדב תשדוחמ
 םיקלוחמ םה ונרכזה אל םאש 6
 רחאל םוי ,רבודמ המב ןיבהל ידכ קר .םניח
 תיינמ הקניז שדחה ןפדפדה לע הזרכהה
 9%6[63וסוא< תיינמו 9.3% -ב א

 ...ללכב ער אל .%
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 ו ל -

 ו

 ונדמל םינורחאה תונויליגה ךרואל
 ךא ,טנרטניא ירתא בוציע לע תובר
 תא םישל ןכיה ,הלאשה הלוע ןיידע
 ולכוי תשרה ישלוגש ידכ "רתאה"
 ?וילא עיגהל

 תועיגמ ןיידע רבעב וז הייגוסב ונדש תורמל

 ,רודמה לש ראודה תביתל הז אשונב תולאש
 .רתוי הפיקמ הרוצב ןיינעב קוסענ םעפה ןכלו

 ,יטרפ תיב רתא םיקהל וניצר רשאכ ,רבעב

 יקפס לש םהיתורישל קקדזהל ונצלאנ
 םוקמ ונל וצקיש ידכ םיימוקמה טנרטניאה
 קר ללכ ךרדב תאזו ,םהלש \\' 58 -ה יתרשב
 םג המ ,רתוי תורקיה תואקסעה ילעב םייונמל

 ?לכה םימש הפיא זא

 גש יכלו ה 0 ו יי רו - 5

 + 6601 סדעח
 =! [2 = ד [גו | 5 איר ששר - /-א-זז שמו 4-5 4 7% יו 1!

 (60-500. ןיב) רתויב םצמוצמ היה םוקמהש

 בצמה םויכ .דחוימב החונ התייה אל הדובעהו

 תורישב תולתיהל ךרוצ דוע ןיא ,הברהב בוט

 רחבמ םייקו םיימוקמה טנרטניאה יקפס לש

 יבחרב םניחב חוריא יתוריש ינתונ לש בחר

 .תשרה

 ןתונ תא רוחבלו אוצמל דציכ הארנ תעכ
 .רתויב םיאתמה תורישה

 רפסממ יתעציב תוקידבה תא יכ רוכזל שי

 לש תונוש תועשב ץראב םיתוריש ינתונ

 תא רוחבל אוה תעכ רתונש המ לכו ,הממיה

 ,רתאל םירבח ןימזהלו תורישה ןתונ

 םש | -| :תבותכ קסיד חטש
 \חקט][(ו6 = | \צרארא .החפ6| זס .טסחה 5

 "עטא רוז | וארט סע טסזסוזע .חאס.ססזה | 7+6ו]

 םילכ | הכימתו הרזע | תוריהמ |

 [-סזטחטסוזש | ואו .1סחטתססוע .טסתו | | 10-20+6ח38)]
 זטס!סושת | שאר .(ת6סזסוא ם טסה 3

 (30006% | אא 260011165 טסו || + 6וחהו]

 90 ןויליגב \/88-ה תנדס תובקעב
 .תוחיש רדח ףיסוהל דציכ ונרבסה הב
 ! רפסמ וררועתה ,סכלש /8-ה רתאל
 ןתינ ןכלו םיבר םיארוק לצא תויעב
 תרגסמב רתוי םילק תונורתפ םעפה
 .הז רודמ

 דצב םיינכטה םירבסהה תא ריאשנ םעפה
 .תושעל ונילעש םיישעמה םירבדב זכרתנו

 הב שמתשנש תאזו תוטושפה םיכרדה תחא

 םייק הווא'ג תוחיש תרשב שומיש איה ,םויה
 ,הווא'ג חוקל תנכות םע וילא תורבחתהו
 ,תאז לכ .קחורמה רתאב תאצמנ איה םגש |

 [1ד11.-ה ףדב רתויב טושפ דוק תרזעב
 .ונלש |

 :דוקה והז ,ןכ םא

 < \ קז .םד (000=םתוטזץס( ושמח

 |88" 6023 5 =" זק: אא .

 <קוה 16/0 188808 /" 0

 ו 1ןכ500=11)>

 < יה + או זצ \ן6"=1הההת6]"
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 צ ה] .וו="ץסטו ה 3מה6| הגהה" >

 < + א[ א ג[ =="םפס0[0ץ"

 \ הז ,ז <" "כ

 < הא ג א] זצ \א86010[1"=1ז"

 \ ה | ,ז 3 =י"000000">

 <ץ א גאו א גא[ם="!טתופוק6"

 הן (ם="|3">

 < ה ןיק] ,=ך

 ןפדפדל העידומ דוקב הנושארה הרושה

 טלפאה לש 858|6-ה תא שפחל וילע ןכיה
 .קחורמ תרשב אצמנ אוה תוארל ןתינש ומכו

 רדח םש תא תעבוק היינשה דוקה תרוש

 ףוצר םש לכ רוחבל ןתינו ,ךלש תוחישה
 דוקה תורוש .תויניטל תויתואמ בכרומה

 עקרה עבצ תא תועבוק תיעיברהו תישילשה

 רוציל לכות ןתועצמאבו ,המאתהב טסקטהו

 ,ךלש תוחישה רתאב ידוחיי החיש טקפא
 ןולחב ןפוגה לדוג תא עבוק ןורחאה רטמרפה

 :תצקמב *

 .ךלש יטרפה תוחישה ץורע ארקיי דציכ

 | דוק . רש \צש .[קס6 .טסמה

 .החישה

 הנוש תוחיש רדחל ףסונ דוק הנה

 | < ה ץקז .םד 60 8 5"
 קהוגט הז שש כה 6 60/1556 /"

 60 =" הוזה( 1.0[ 888"

 611% ="ק6חהו .21כ"

 כד 600=1 115102111 =350>>

 << הא הא[ זצ ג אז=" זר 6זז\ התרט"

 יתן .[ 1 ="קהזהסחהז .אטסקה שס טסה" כ כ

 %<<ה ו א[ א ג\[ם="56ז\6ז[סוד"

 י/ ה[, <="7779">

 "< הא 4א] | א א1-"(הּהחחס]"

 | \ הן ו ם"+ץסטז .ההגחוטכ >
 | הנושארה הרושה יכ םיאור ונא בוש ןאכ

 ,0[ג58-ה תא שפחל ןכיה ןפדפדל הרומ
 תרש אצמנ ןכיה העידומ היינשה דוקה תרוש
 דוקה תרוש ,רבחתהל שי וילא תוחישה

 רבחתהל שי נסו הזיאל העידומ תישילשה

 | 'רוחבל ןתינ הנורחאה דוקה תרושב וליאו

 םיטרס אצמ
 וכ: אאא .111ח111ה06ז.טסחה

 םיטרסה תאיצמ אוה הזה רתאה לש ןויערה
 ךלש ינושאר גוריד יפ לע ךילע םיבוהאה
 ןתוא ילעב רתאב םירחא םייונמל ותאוושהו
 המישר לבקל לכות דימת הרואכל .תופדעה

 ךא ,דחוימב ךילע םיבוהאה םיטרסה לש
 .תצקמב יתייעבל רתאה ךפוה לעופב

 חרכהב םיעיגמ אל גרדל םיכישממש לככ

 םיחילצמ ףוס ףוסשכו ,םיבהואש םיטרס לא
 לככש םיטרס עיצמ רתאה ,םהילא עיגהל
 התא םא תאז לכב ךא .תיאר רבכ הארנה

 ,םירחא םיטרס יבהוא םע רשקתל ןיינועמ
 םיבוט םיטרס תריחבב ךלוקב עיפשהל
 םוקמ והז - םיטרס לע היווירטב ףתתשהלו
 ,וב רקבל ןיוצמ

 ואדיו אצמ

 הוק: /1זה031060 .60זהו

 ה 1 זז ו 5

 ןא ' ופשס די

 יטרס לש יקנע םינותנ דסמ ליכמ הז רתא
 ואדיווה תויונחב אוצמל ןתינ רשא ואדיו
 לכ .(כח 1,וח6- ב שוכרל ןתינש וא תוימוקמה
 הריקס אוצמל ןתינו םינויצב תוגרודמ תוטלקה
 יפ לע םיניוממ םיטרסה לכ - ולוכ טרסה לע

 םישופיח עצבל ןתינו תונוש תוירוגטק
 .םינוש םיכותיהב

 שלוגל קפסמ םג אלא ,הזב אצויכו

 טרס ירושיק
 ו 110: // יש יערא .הרט רד61וחא .טסתה

 דעוימ הזה רתאהש תורמל
 וגיצהל יתרחב ב"הרא יבשותל

 ץראב והשימ ילואש הווקת ךותמ
 .המוד תכרעמ םיקיו המזוי חקיי

 אוה תושעל ךילעש המ לכ
 ימוחתב) ךלש דוקימה תא שיקהל
 תא רוחבל ,(ןבומכ רבלב ב"הרא
 ךותמ תוארל ךנוצרבש טרסה

 םלוא תא ךל גיצי רתאהו תרדוסמ המישר

 םש ךירוגמ םוקמל רתויב בורקה עונלוקה
 ריצקת ,תונרקהה ינמזל ףוריצב טרסה גיצמ

 עדימלו טרסה רתאל רושיק ,הלילעה לש
 יפ לע םישופיח ןאכ עצבל ןתינ ,ןכ ומכ ,ףסונ
 לע םיטרסה ןיב טטושל ,הנרקה ינמזו תועש
 .דועו תוירוגטק יפ

 טרס תמאתה
 ה כ: .תרסר'16 6 .סס חה

 הזה רתאה ןיב לדבהה תא השועש המ

 אל אוהש הדבועה אוה םירחא םיטרס ירתאל
 ,םנכות ,םיטרסה לע דבלב עדימ קפסמ
 | םהב תופצל ןתינש תומוקמה

 עשעשמ רתאה .ומצע ינפב רורדיב

 הפקשה תדוקנ בורל קפסמו רתויב
 לע ,םירחא םירתאמ טעמב הנוש

 לעו ללכב םיטרסב הייפצה תוברת

 ל שכה"

 החוק מוונ 4 | - ( ₪ ו

 ד ג + " בב

 כ 4 9[ רפי םצראו :ב |38 דרק \.2-\ ב

 רב ו ז אש ₪ ד

 2% קוו

 םיטירסת
 1: ארעי .50 ו ז-0-התהה .טס חה

 םיטירסתה לכל רוקמכ שמשל לוכי הז רתא
 ,םיטרס לש םיטירסת - םכילע םיבוהאה

 םיטירסת ,תושדחו תונשי היזיוולט תורדס
 ולאכ םגו ךסמה לא ועיגה אל םלועמש
 םיטירסתה ןווגמ .ךסמה לא ועיגה אל ןיידעש

 הקפה ירחא םיטירסתל דעו תוטויטמ ליחתמ

 דוע .יאמבהו יאטירסתה תורעה תא םיליכמה

 עיגהל ןתינ םהילא םיטירסתה לכ יכ ןיוצי

 תומוקמב השעמל םיאצמנ הזה רתאה ךרד

 תויוכז תרפהמ רתאה לעב ענמנ ךכבו ,םירחא

 .יהשלכ םירצוי

 'והפ | ות קס. != פן כ ₪ 7 שק שז שש ומ וצש' יכנורפנ +
 זו -
 + ר

 זרי. [ 9817 כב כינו יש א רו[שו אפ ובוהו +0

 דרו. יו 4-4 0

 )אא !3 וא < 1 ה 4 ו | [ שא מב | שרוצהוב זז קב איל סמ 11.8 קיצור

 .טרפב םמצע םיטרסה

 ןאכ אצמתש המ לכ ,ןפוא לכב
 .רישיו יתודידי ,ךשומ ,ןיינעמ אוה

 שדוחה פיט
 תריוצמ הקיפרגב שמתשמ התא רשאכ *

 רומשל ףידע רימת ,תומלוצמ תונומתב אלו

 .(נ][- טמרופב

 רתוי תולודגה תונומתב שומיש *
 ,רתאהמ ערוג ללכ ךרדב 20000 200 +מ

 רתאב תינשמה הקיפרגה לע רומש *
 .םינטק טווינ ירותפכ ןוגכ ,ךלש |

 רתאה לש החיתפה ףד תא רומשל הסנ *

 בצק לע רומשל ףידע .ןתינה לככ ןטק ךלש
 ,יטרדנטס םדומ לש תוריהמב תוינש 15 לש

 = דע ךתמישנ תא רוצעל איה תפסונ הצלמהו

 .ותומלשב הלוע רתאהש

 | תכרעממ הנתשמ 130 לש םושייה *

 | - וב שמתשהל אלש לדתשה ,תכרעמל

 גתב ,תומישרה שמתשהל ןתינ תאז םוקמב
 .תואלבטב וא << ל

 ד אז ו 2 קש א 2% יייץ 4-7

 יצע 7 ו ו חב 4 ₪ כ ₪ מ 4 י-

 | ל לקה רבעמהו תונעיהה לע םיחמש ונא

 | חמשנ .ונלש השדחה ראודה תבית לא

 | תוצע ,תולאש ,תונויער ,תובוגת לבקל

 | תאז םע ךא ,םכהורב הלועה רבד לכ וא

 | ןפואב םינוע ונניא יכ בוש שיגדהל יילע
 ונניאו ראודה תביתל תולאש לע ישיא

 |  .אוהש גוס לכמ םיפסומ םיצבק םיחתופ

 ;:איה ונלש ראודה תבותכ
 וחזרו 5 ]סוחוהו] סה

 ל



 | ו ן תולודג תוצובקב םיקחשמ

 ברעתהל |םינהנ | םדא

 וז( +1 ןופפ-ב

 יקחשמ םלועו ₪ ירה 1 ו 7  םילולכש טעמ

 2 4 וריי  לכ ידיל

 ינבא יש :תאמ

 ילפמו עבט תורומש לש בוציע תויורשפאו

 םיננכתמהש רתויב בושחה רבדה ךא .םימ
 ב

 רד וי םיימ = מ ן תיירוטסיהב הדגא אוה וו

 השדח הבכש) רוטלומיס -ורקימה אוה ופיסוה | ,רחסמ ירוזא ויה םעפ םא ,ןכ ומכ | כ

 םינקחשל הנתנש ,(\!וחופומ תוכרעמ לש ירה ,םיינוג דח םירוגמו היישעת ן כוש ות כ רב
 לשממ לש םידקוממ םירוזא לע הדומצ הטילש | רפס יתב ופיסוה 5וחמ0:וזא 2000-בש | ב
 םינותנ םינקחשה ולבק ,ךכו .ריעה ,םינט ק | ו רש ויפתוש

 - וכו רטשמ ,ךוניח ,תוריית לע םייטסיטטס | ,תונירמ (דועו +וצו|וקהווסת ,61[וא הע
 ייחב םיברועמ תויהל ולכי םה ,תורחא םילימבו | תויח ינג 2 א שממ לש הכיפהממ קלח ויה
 | קסעתהל קר אלו ריעה / י תישאר - םיקחשמה םלועב

 אלא דיחי רוביג ןאכ ןיא .הרוטקטיכראו 9%

 ויה תוינטלומיסה וירע לע 51וה0ויע 0
 םיכיתח םג םייחב ומכ לבא ,יתימא טיהל
 1גאו8 תרבחל .ולש תא השוע ליגהו םינקדזמ
 לש ופוסש תונולת ועיגה (קחשמה תינרצי)

 םיליחתמש עגרבשו ,יופצו םמעשמ יד קחשמה
 וז תומוד םירעה לכ ןילופורטמה תא תונבל

 םיטנמלאה םג  ,תאזמ | הריתי | .,וזל
 ]997 ץיקבש דע .םישודנל ובפה םיילאוזיווה

 חותיפ לע \1גאוא-ב וזירכה
 5ו₪06(צ 3000-ה

 | קחשמה | אשונ | ,תינשו
 ג

 + .םירחא לש םהיקסעב

 ל יי
 |  אצי ירוקמה 5וחווזץ

 | עברא | עיפוה 0

 וותמישנ תא רצע בשחמה "75 ו 4 4 ₪ ₪| ₪ 1 ₪7[ הז בלשב  ,םיפסונ
 | האב תוחתפתהה

 ודה | הקיפרגב
 4 16 םע תידממ
 ג רשא ,םיעבצ
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 קלחו אילפהל טרופמ ןיינב

 ,תובשחוממ היצמינא

 ידרוגמ לחה - םייפוסניא טעמכ !

 ו
 ולידגה קחשמה ירצוי ,השעמל .תווח וליפאו

 ךכ ,םינטקה םיטרפל םג בל ומשו תושעל

 ז ,
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 ו 1 --

 .'צש

 םיכאלמ לש ריע
 ,םייניע הארמל קר ןימאהל ןיאש רוכזל שי

 ,תורוגס יצח םייניע םע ףוטח טבמבש ינפמ
 וי

 לע הרזחה ללגב קר ולו ,5וחו6 וע 0
 ךירצ ,הז רשקהב .תירטמוזיאה הביטקפסרפה
 ריע לש הריווא רוציל וסינ !/[גאוג - ש ריכזהל
 ,תוידממ תלת תוצאהב שומיש ידי לע תיתימא
 תוביסמ הארנכ) ןויערה לע רתוול וצלאנ ךא
 - וריבסה הרבחה ירבודש יפכו (תוינכט

 אל טושפ תעצוממ תיתיב בושחמ תכרעמ .
 םייפרגה תוכיאהו טרפמה תא קפסל הלוכי

 ל יי יל
 קפס אלל אוהש ילאוזיו קמוע קחשמה גיצמ
 .וימדוקמ רתוי יתוכיא

 וישכע ויה קחשמה ירצוי תושרל ,לכ םדוק
 ףסוא תמועל םיעבצ 0-
 םיעבצ 256 לש רתוי עונצ
 רבדה תועמשמ .םדוקה קחשמב

 ינווג לש ליגר יתלב ןווגמ איה

 ,ףסונב .םימצעו תויומד ,םיניינב

 קחשמב םיניינב 350-מ רתוי שי
 5וח(0"ווע 2000-בש דועב)
 לכ .(80-מ רתוי טעמ ויה

 חתופ םינבמהמ

 ת ה יט י ש ב

 םה קחשמב םינבמה יגוס

 שמ וחוש 0

 4 ןו* .

ּ - = . 4 / -- - | 
 : 1 + - וזה " . "- ב

 2 ה 6 בעי ו | ו

 לע ןג טוהיר ,קראפב תולסורק ףיסוהל ןתינש
 יתב דיל לסרודכ ישרגמ ,םיזואהטנפ תוגג

 ושמתשת ,לשמל םא .דועו דועו רפס

 לגר יכלוה שממ תוארל ולכות /00זה [ח -ב

 םנשי םיקיפסמ אל הלא לכ םאו ,תובוחרב
 םכל רשפאמש המ ,היינבל הרוטקטיכרא ילכ

 רי יי כ יי יל יל

 ,ןאכ וגאד םיטנדפלו םינלצעל םג .םתננכתש

 רחבממ תונהיל ולכוי הלאו

 יבחרב םייתימא םירתא לש
 א

 ,גוט ₪6ת-ה ,תוריחה לספ ומכ םלועה
 ו

 .(...םלועל ביבסמ זיוו שממ) קחשמב

 ?דממ תלתה םע המ לבא
 תלתה תצאה אשונ תא ןנרכזה םדוק

 ךכב רותפל וסינ ונורסח תא .,דממ

 ו יב תר
 הנומתה תא ובבוסת םאש ךכ ,דממ תלתב

 יל ו ירא ל מ
 בבוסל היה רשפא וב 50-11 2000 תמועל
 תעברא לכ לבא ,תולעמ 90.-ב המלצמה תא

 .םיהז ויה ןיינבה ידצ
 םיקיתו םינקחש וריבעהש תורוקיבה תחא

 היה אלש ,איה םימדוקה םיקחשמה ינש לע
 ריעה וב בצמל םיעיגמ רשאכ ןיינע םהב
 הרטמהש אצוי ,ךכו .תילמרונ הרוצב תדקפתמ
 ולכותש ריע איה 51חו(6:ו1ע 3000 תקפהב
 ,םיבשותה ייחבו הלוהינב םיברועמ תויהל
 םהלשמ תומישמ שי םמצע םיבשותל רשאכ
 ל יו יל וי ו יב)
 .(םוימויה ייחּב םיליעפ

 ןוימדל ונתנ שדחה קחשמה ירצויש ררבתמ
 םיבשותה תא אוצמל ולכותו ,ללותשהל םהלש
 םינכוסמ עבט תונוסאו םיצרפ תוחורל םיביגמ
 םירעוב םינבמב םיפוצו םידמוע וא רתוי
 תוכפוה תובהלה רשאכ המיאב םיחרובו
 = ו ו יי )|
 לש םיגוס רפסמב םג וטלשת םיבשותה ךבלמ
 לש הרקב תחת ,בגא םלוכ ,בכר ילכ

 ןקתוהש :דחוימ העונת רוטלומיס
 .קחשמב

 - ריעב שדח
 יב

 יבגלו םימדוקה םיקחשמה
 דחא .היצלומיסה אשונ
 אוה םיטלובה םירופישה

 ןאכ לידגהל ןתינש
 רפסמ תא
 םירוזאה

 םיינוריע ה
 ,הרשעל | הנומשמ)

 םגו (להקה תשקב יפל הארנכ
 תונוסא לש תויורשפאה חווט

 ודבע ,ןכ ומכ ,רתוי הברה בחר עבטה
 תא ורפישו היצלומיסה תכרעמ לכ לע שדחמ

₪0 

 יבגל תורעהה תא ןובשחב וחקל

 ו-5 מ מ .""יייירהמ 0-7



 היג םרטמא

 ,ריעה הנבמ לע הטילשה תלוכיו השיגה

 ,םילוח יתב ,הרטשמ ומכ) הבש תודסומה

 ייחל עגונה לכב דחוימבו (ריעה .תושאר

 .םיבשותה לש םוימויה

 תא רפשלו תושדחה תורטמה תא גישהל ידכ

 -ורקימ ונקתוה ,קחשמב | היצלומיסה

 רתוי הברה םימכחותמו םיללכושמ םירוטלומיס
 -ורקימה .5ווח(6-ווע 2000-ב ויהש ולאמ

 לש - תובכש-תת | םה | םירוטלומיס

 הטילש םינקחשל םינתונ הלאו א1גוח 5וחו -ה

 םה תעכש ךכ ,םידקוממ םירוזא לע רתוי הבר

 םירצ םימוחתל קיודמב ןנווכתהל ולכוי

 יתורישב טולשלו הלודגה ריעה ךותב

 לש תותשר ,םייטרפ םיקסע ,םוריח

 םג הז .דועו בכר תויונכוס ,ריהמ ןוזמ

 ;תויונח ילהנמל ונתוא ךפוהש המ

 ?אל המ ,םצעבו םירע ישאר ,םירטוש

 ץופיש ורבע םירחא םיטנמלא םג

 תכרעמ ,לשמל ךכ .יללכ

 1 די יב

 התייה 51חו(:וזע 2000-ב

 תא | הכירעהש | תכרעמ

 תרדס | ךרד | ןקחשה
 ו" ₪

 79 -- הישכע לבא .םינותיע תורתוכ
 ריב

 תונמדזה םיבשותל תונתונש תויחרזא תומוצע

 םילוכי םתאו ,םכילא תונעטבו תושירדב אובל

 ,םינוש םימוחתב םיחמומש םיצעויב שמתשהל

 .תוילרוג תוטלחה ולבקתש ינפל
 ,תרמואש העומש הנשיש ריכזהל םוקמה הז

 ,קחשמה ףוסב ואבחוה םיעוריאו תועתפה המכש

 רבכ ונהנאו םתוא וניליג אל ןיידע ,תמאה ןעמל

 "ןליצה" רודמל םיבתכמ תואמ לש העגה םיפוצ

 תופצל רשפא תמאבש ךכ .םישדוח המכ דועב

 םתסמ רתוי לודג רגתא וב שיש קתרמ קחשמל

 תומלשומ םיכרד תוכרעמ ,םיניינב ינונכת

 .עשפמ םייקנ תובוחרו

 טנרטניאהו ריעה

 הרושקה תחתופמו הפינע | תוליעפ

 5וחו(:וזע 3000-ב םג תחטבומ טנרטניאל

 ו = = יי

 .הנורחאה הפוקתב

 םינקחשל עיצמ 51וחו0-ו1ע \/60 326 -ה

 הסירה תויורשפא ,תושדח היינב תוקיפרג
1 

 == .ריעה לש םיבוציעה
 1 1 \ ל םע היניינבו

 שנא שא. וא שח ד= )

2 

 אש יעאוא' אש א
 = חש ₪ אמי

 \ [|םאהשא |[הששהש

 ויד

 ירוץ -= ב

 לש םירע

 םירחא  םירבח

 ילוא הזה 0ת 1ח6-ה טנמלא .תשרב

 קלחש ןיינעהו תויכשמהה תא קפסיי

 ידכו הרדסב ונורסחב שיגרה םינקחשהמ

 ףיסוהל היהי ןתינ םינקחשה תונריע לע רומשל

 יב = יש ג מ )מ

 -וצר 5ותו(לו1ע 2000 לש תוימואלניב תויורחת

 ירה ,קושל אצי קחשמהש רחאל םינש ךשמב

 וע ג

 א 0 2

 למ .,/

 עו = ו .-- קוו <: רש לאש 2 א / 5 3

 יל ו יו ל מ ית לי
 לע בוש קחשמה תא םישי הזה (כח 1.וח6 -ה

 .היפרגואיגה יבבוח לכ לש םחור תחנל ,הפמה
₪ 

 פותנ("זע 3000 תא קחשלמ ועבשתש
 .םירחא םג קחשמב ףתשל וליחתתו

 הקספה אלל ריע ,רוציקב .הנשמ תרתוכ

 51זח0-וזע -ש ךכ לע תועיבצמ תודבועה

 המורת הווהתו תדחוימ העפות היהתו התייה

 רבדנ םא .םיקחשמה םלועל הבושח
 ןוילימ השימחכ הרכמ הרדסה ,םווצוחטהא

 טפט 51168 תואמ םנשיו ,וישכע דע םיקתוע
 לש קווישה ישנא .הל םישדקומש

 תוריכמש םיפצמ פו 0

 ל רי מ ב
 תשגרהו חותפה ףוסהמ ונהייש םיקיתו

 שדחו ריעצ להק לע םגו ,תואיצמה
 םשרתיש 0
 ,םיטרופמה | םיילאוזיוה %
 םייחה תוקקוש םירעהמ +

 .תוקומעה תויומדהמו = 2

 םישרהל הפצמ הרבחה 4

 ךוניחו הלכשה ישנא וליפא = /

 רוצילו תוסנל ןתינש הדבועה ללגב

 תוינוימד תולודג םירע שדחמ םעפ לכ

 םירתא לש הריקס ידכ ךות ,תויתואיצמ וא

 | ד -
 טלחהב לש 5וח(ווע 0 כ

 תושעל המ טילחה אל ןיידעש ימל רוזעל

 ןלבק ,טקטיכרא ,ריע שאר - לודג היהישכ =
 | כ מ ים

 ,יידמ רתוי בושחל ילב ול  רכמתהל

 ו
 .בשחמה ךסמ לומ (תועש תמאב

 דחוימב .5ואו"ה רנא'ז לש הפי תוחתפתה

 .םוימויה ייחב הטילשלו םזילאירל עגונה לכב

 | :דגנ
 \ טרפו ,פואו"ה תייגטרטסא יבהואל דעוימ ןיידע
 3 נוממ וא םינכשהמ תועיגמש תונולתל

 0 .ןשקא ןאכ ןיא ,הלשממה 1

 יו יו

 יקצסולופ ןרע :תאמ

 יתלייט ,םידחא תועובש ינפל
 ביבא לתב קטמניסה רוזאב יתאנהל
 יורטו קופס תא ילומ יתיאר עתפלו

 ית ו יי
 תלד תא יתרבע ,"םיחרוא"ה דמצ רחא
 יי יה ווימ יעיב

 םכתא חורמל יאדכ אל ילוא ,בוט
 יי השעמל ויה יורטו קופס .יידמ רתוי
 לש סנכל ועיגהש םישפוחמ ה'רבח
 ינוידב עדמל תילארשיה הדוגאה
 םע ףותישב ךרענש היסטנפו
 םיצירעמה ןודעומ) 5%0:0ה₪6<95 2

 "םיבבוכ ןיב עסמ" הרדסה לש ילארשיה
 יי יי יי יי מג ית)
 םוי לכב רשאכ ,םימי השולש ךרא סנכה
 רקובב רשעב הלחה תוליעפה
 .תורחואמה הלילה תועשב המייתסהו
 ביבס רקיעב ובסנ םיקרפה תונרקה
 רשאכ ,"םיבכוכ ןיב עסמ" הרדסה
 תונרקהו םילנאפ ,תואצרה ויה ףסונב
 ינוידב עדמ יאשונב םיפסונ םיטרס
 .היסטנפו

 ןיב םה סנכב ונרקוהש םיקרפה
 ןיב עסמ" לש רתוי םירחבומה םיקרפה
 ,ויה ,תפצקבש ןבדבודה רשאכ ,"םיבכוכ
 ןיב עסמ" ךותמ תונרקהה ,קפס אלל
 השדחה הרדסה - "ר'גאיוו :םיבכוכ
 .ץראל העיגה אל ןיידעש הלועמהו

 ןיב עסמ" יקרפ תנרקהל ףסונב

2 

| .2 

 ,םינוש םיטרס םג סנכב ונרקוה ,"םיבכוכ
 ן2" ,"ללחב האיסידוא :2001" םהיניב
 "שגפמה :8 םיבכוב ןיב עסמ" ,"םיפוק
 םיקסועש ולא םיטרסל ףסונב .דועו
 ,ינוידבה עדמה לש םינוש םיאשונב
 ,"טיבוהה" ומכ היסטנפ יטרס םג ונרקוה
 סנכב ונרקוה ,ןכ ומכ .דועו "לפואה אבצ"

 אלש ,"5 ןוליבב" לש םירידנ םיטרס ינש
 .םילבכה יצורעב וא תויונחב אוצמל ןתינ
 | רמי יי

 קלח וויה םיטרסהו םיקרפה תונרקה
 םילנאפ םג ריבעהש ,סנכהמ יזכרמ
 וקסע םילנאפה .תונוש תואצרהו םיניוצמ
 ןיב תועסמ ,ללחה רקח לש תונויערב
 ךרד ןונכתו ללחב תובשומ ,םיבכוכ

| 
 ףסונ .שמשה תכרעמל רבעמ ישונאה

 וארקנש וללה םילנאפל
 םילנאפ ומייקתה ,[1ג0118| י-יווו

 היצנגילטניא .אשונב םיפסונ |

 יי
 ,ןמדוג סמות רוספורפ רשאכ
 עדמה םלועב תטלוב תוישיא
 "םיבכוכ ןיב עסמ"ו ינוידב
 טושפו להקה תא םיהדה ,ץראב
 .םיטנפוהמ ותוא ריאשה

 לש הסינכה םלוא וליפא
 ו רוי לכ יב | קמ כ יי יב

 רשאכ ,היסטנפו ינוידב עדמ

= 
 ועיצה סופואו הרומז ,םוקינוי ,יצרא
 תורפס הללכש תנווגמ הרוחס הריחמל
 ןיב עסמ" ירצומ ,ינוידב עדמו היסטנפ
 תופילח דעו םירזייפו תויללחמ) "םיבכוכ
 ,םידיקפת יקחשמ ,בשחמ יקחשמ ,(תומלש
 רתויה םירבדה דחא) דועו 5 ןוליבב ירצומ

 טעשעשמ רטסופ היה ורכמנש םיביבח
 ,גרובל ם"ש ןיב בלישש קניפ ירוא לש
 לכ ,רוציקב .(ןימאהל ידכ תוארל ךירצ
 - ללכ ךרדב תוליגר תויונחב ןיאש המ
 .סנכב היה

 היה יבל תא הבשש ףסונ רבד
 ינשב שחרתה סנכהש תורמלש הדבועה
 תומלואה ינש ,קטמניסה לש תומלואה
 ונצראב שיש רמואש המ !םיאלמ ויה
 יבבוח לש יידמל תדבכנ הייסולכוא
 םינגראמ רשאכו ,היסטנפו ינוידב עדמ
 לכב .תומלוא אלמל ןתינ הזכש סנכ

 רוי יי שר יב יד | יי
 ינאו םיטרפה!לכ תא שארמ םכל עידונ
 לכב ,ינא .ועיגת םכבורש הווקמ דואמ

 .םש היהא ,הרקמ

 םינמזומ םתא םיפסונ םיטרפל
 הדוגאה לש רתאל סנכיהל
 ,היסטנפו ינוידב עדמל תילארשיה
 תוליעפל עגונב בר רמוח ואצמת םש
 עגונב עדימו הדוגאה לש תפטושה
 :המגודל) םיפסונ םיעוריאו םיסנכל
 יאשונב תואצרה תרדס תמייקתמ
 הלאירא תיבב םינוש ינוידב עדמ
 ידי לע תונתינ תואצרהה .ביבא לתב
 .(םוחת לכב םיחמומה יבוס

 ףרטצהל םיניינועמ םתא םא
 םיסנכ ןוגראב רוזעל ,הדונאל

 ג ו ]יי למ
 תולאש לואשל וא ביגהל ,(ביבא
 םינמזומ םתא ,הדוגאל עגונב
 ריאשהלו הדוגאה רתאל סנכיהל
 .ינורטקלא ראוד
 \וווחא.51810856.972070 :רתאה תבותכ



 לסרודכה תגיגחב ףתתשהו אוב
 דיחיה לדבהה ,םלועב הלודגה
 יתימאה רבדל קחשמה ןיב
 = ,חירה אוה

 ו'תוחוכו דיילב לנולוק
 תא רתאל המישמל םיאצוי
 םה םהישופיחב .14 םססה

 רלקניט סיסקלאב םילקתנ
 ךא תיסקסהו המיסקמה

 .דואמ תנכוסמה

 תווי ונ חה בויגושורול

 לגרודכה .הפמה לע לארשי
 םע ,םינמזה לכב רתויב בוטה
 סלועב רתויב תובוטה תוצובקה
 יו

 .םילשורי

 הוגו חווה |5 ווא ₪

0 
 וזו \
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 לובגב אצמנ התא
 םייח ןיבש קדה
 ןוד לש וליצ ,תוומל
 םייאמ הנואלרוק
 תא הנפת לא .ךילע
 .דחא ףאל בגה

 בו

 !דימתמ

 יו-יו | וה = פק = ו פי וב

 7 א
 י ו

 רוט. ל יה כ
 גם והגב

 ילא אד .םיכירצ סה
 ,דורשל ידכ חורבל
 .דורשל ךירצ התאו

 תויהל 1 .הז ךיא שיגרתו אוב
 היגטרטסאה קחשמב םיהולא |

 .םינמזה לכב לודגה

 תועסמל טפורק הראל םע וא |
 סכתא חקת איה .םלועב םישדז
 םינכומ .תושדחו תובר תומישמז!
 בנה יישב ו ₪

 וג

 אוה סיליוו סורב = ,םייניבה ימיל תרזח
 דחפ וג פג'ו ג ל / 2 \ = תירזכא הפנמש תיליג

 ב .ץיבורק תא הקיבדה הסיט לש תוב -- תו שכע דל
 תועה ליצהל .ינפל ביואב סחלה / .תוחטבומ האנהו <

 דובא לכהצ

 03-5124040 :הממיב תועש 4 ו ב
 2 וו -

 7/0ה םפ



 --->לכלחב תוברק---
 ןמדירפ ילט :תאמ

 םיקחשמה תיישעתש ןמזה עיגה
 שארמ לסחתש תדחוימ הדעו םיקת
 ,ונא ,לכונ זא קר .תוקיתע תואשילק
 םתואמ םיישפוח תויהל ,דעיה להק
 הקתפרה" :ומכ םישודנ םיטפשמ
 ישונאה ןימה דיתע" ,"הביהרמו השדח
 א9חססזהסע ."וכו "וכו "ךדיב חנומ
 רפסב קוידב םיטפשמ םתואב שמתשמ
 קחרמהש וניליג םעפ אלו ,ולש ריצקתה
 .לודג יד תואיצמהמ ןהלש

 ןימה רשאכ ,10,600 תנשב ליחתמ קחשמה

 הרטמב ללחב תובשומ םיקה רבכ ישונאה
 .([ץס051ז6) טייסוקייל םשב לרנימ תורכל
 ללח תודקפמ עברא תוברועמ וזה תואיצמב

 דוגיאה ,ץראה רודכ תבשומ - תויזכרמ

 ,קרצ תגילו סונו לש תירבה תונב ,סראמב

 ידכ היינשב תחא ףוס אלל תומחלנ רשא
 .תוינוציחה תושנלפה רתי לע הטילש גישהל

 ,תודחואמה תויטנלפה תומואב רבחכ ,ךתרטמ
 ינפל וללה תומחלמה לכל ץק םישל איה
 ךות תאז לכו ,תיטקלג ללכ המחלמ תצרופש

 .קוחל תייצל תביוחמש הגולפ לע דוקיפ ידכ
 ךרד ןקחשל תפשחנ רתוי תבחרומה הלילעה

 לכל םיעיפומש ,בצמ ינוכדעו תושדח יקזבמ

 הילא עלקנ התאש היצאוטיס לכ .קחשמ ךרוא

 הברמלו ,םירצק ואדיו יעטק תרזעב תראותמ
 םינקחשה - םישרהלמ םיקוחר םה אלפה
 ,םייקנע םידגבב םישובל ,המזגהב םירפואמ
 תא םלגל ידכ קיפסמ םינימא אל םה ימעטלו
 תא ךל םיריבעמש םיימוקמה םיבשותה
 ,עורג אטבמב תאז םישוע םה .היצמרופניאה
 ,תונוכנ אל יכה םילימה תא םישיגדמ
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 השוחתה תא ,ןכסמה ןיזאמה ,ךב םיריבעמו

 .תויסיטרכמ םילימה תא םיארוק םהש
 התא ,המישמ לבקמ התא רשאכ ,ןפוא לכב

 שמח ךותמ) תחא המיחל תניפס רוחבל לוכי

 ילכ 36 לש רחבמ ךותמ התוא שמחלו (תורחא
 ןיצק רוהבל ךילע ,ןכמ רחאל .םינוש קשנ

 יהוז .ךרוצה יפל טוונלו (\\'502) קשנ תוכרעמ
 היושע איהו תויה ,דחוימב הליעומ היצפוא
 התאש ךכ ,הניפסה ךותב םירבד םג תונשל
 בצעל וא ם"כמ דויצ תיחפהל וא ףיסוהל לוכי
 רתויב הנהמה שודיחה לבא .םינוש תונונגסב

 לוכי התא םש ,חותיפהו רקחמה תייצפוא אוה
 םינגמו קשנ ילכ ךל ונממיש תונרק אוצמל

 תמגוד והשמל ופצת לא לבא) םיינשדח

 .(( -ןע1|ו231וטה 2

 ךא ,םאה סיסבמ תועצובמ תומישמה בור

 םש ,םיחריו תוטנלפב תוכרענש המכ םג שי
 טייסוקייל לש ץברמ ףוקתל וא ןגהל םכילע

 וניארש תדבוכמ תינבת התואב ךרענ ברקה)

 דע טעמכ ,116 ופחוטז-בו %-\\וחע -ב
 דיוצמ הניפס לכ ,ךכל טרפ .(ןורחאה טרפה

 ךלהמבש ךכ ,תוסיוול תנתינה חוכ תכרעמב

 ,םיעונמל היגרנאה תא לעתל ןתינ ,ברקה
 עובקל רשפא וליפא .קשנ ילכ וא םינגמ

 ,היגרנאה תיברמ תא לבקי ןגמ הזיא קוידב
 וניכהש ךכ ידכ דע ונב ובשחתה םיתנכתמהו

 .היגרנאה ןוויכל םידחוימ םישקמ

 תלבסנ יתלבה תולקה
 קחשמהש ימצעל יתבשח ןושארה בלשב

 אוהש יתנבה םיוסמ ןמז קרפ רחאל ךא ,החונ
 600786 - ב תומישמה .יידמ חונ תצק

 רתויו ,ןוויגו תושימג תורסח ,שארמ תויופצ
 הטושפ ךכל הביסה .יידמ תורצק ןה ,לכמ
 ,יארקא ןפואב תורצונ תומישמה :דואמ

 ,הנגה) תומישמ יגוס הנומש קר םנשי

 קקזרהה+ 1886008 600

 ד םווצטל 9
 ה = 4% 2 סא צץ

 וו קוקש הכו דקה

 תומוקמהו םיביואה רפסמו ,('כו יוויל ,הפקתה
 ןמזב ,ךכו .המישמל המישממ הנתשמ
 הכילה לש הילשאה תא ןתונ א6חטסוגסש -ש

 ףצרב ץירמ קר םצעב אוה ,םיוסמ הלילע וקב
 והמ ךירעמ ,הדיפקב ורחבנש עדימ יעטק
 ,םאתהב תומישמ קרוזו ,יחכונה בצמה

 .דואמ תולק תומישמה בור ,ךכל ףסונב
 דימשהל ךילע הב המישמל ארקנ התא רשאכ
 םייסל לוכי התא ,תוניפס לש םיוסמ רפסמ
 ,המינפ הסינכ ירי לע תורופס תוקד ךות התוא
 האיציו םיליט השולש-םיינש לש רוגיש
 .םוקמהמ

 החלצהה ינפלש חוורה
 ךכ לכ תורמגנ אל תורצה ,דימת ומכ ךא

 םא ,תורומח תויעב המכ דוע תוצצו רהמ
 םתטלחהו ,החלצהב המישמ םתמייס הרואכל

 המכ דועב םכלש ןוחצינה תכמ תא בכעל

 ךסמה יבג לע עתפל עיפוהל לולע ,תוינש
 םא ,לבא ."הלשכנ המישמה" םילימה ףוריצ

 ,תוינש המכ וכחתו םכיתומוקמב וראשית
 .המלשוה ןכא המישמהש םכל עידוי קחשמה

 תפומה תריצי קוידב אל אוה א6חססז שץ

 ולש "היגטרטסא"ה טנמלא .90-ה תונש לש

 תריחבמ בכרומ אוה השעמלו יידמל יתוכאלמ

 ו ב

 תא עוציבו ,םיוסמ ןמזב רתויב ליעפה בכוכה
 היגטרטסא ינוויכ דוע .םאתהב ובש המישמה
 ןיצקו טוונה תריחב םה קחשמב םיירשפא

 תולפט תויצפוא יתש ןהש ,קשנה תכרעמ
 .תיניצר העפשה תורסחו

 קחשמ אוה א6חסטזוטע ,רבד לש ומוכיסב

 אוה ךא ,לקו טושפ םנמא אוה .ללחב המיחל
 ספתיהל םילוכיש היגטרטסא יביכרמב טשוקמ

 .הזמ רתוי אל ךא םיניינעמכ

 ו[ א ו

 דעב
 ןיצקו טוונ תריחב - תודוהל םיבייח *

 .תניינעמ יד תויהל הלוכי קשנה תכרעמ
 ולש גוסה קר - 1004505 ןונגסב קחשמ *

 .הקידבל יוארל ותוא ךפוה רבכ

 .תניינעמ יד אקווד הלילעה *

 דגנ

 .יידמ תולק תמאב תומישמהמ המ *

 .תויופצ תומישמ שי * |

 קחשמה תא םיעירכמ םעפש םיגאב שי * |
 .ךתערל םעפו ךתבוטל

 8 0 ה
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 ו
 לש הנכותה תיב ףותישב

 יל
 ןרותה טיהלה תא םעפה
 .םיקחשמה םלוע לש
 אוהו ,\ 2000 ול םיארוק

 ג ו
 .היגטרטסאל ןשקא

 יי יב

 םה .יידמל הרורב התייה חותיפה

 קופיס טישמתשמל תתל ךירצש וניבח

 םה ךא .'וכו םילוסיח ,םיצוציפ לש ריהמ

 םיצוציפב יד אל יכ הדימ התואב וניבה אל

 יהשוזיא ,רתוי בכרומ והשמ ונל שורדו

 דממ תלת תקיפרגב ,הנוכנ הריוואב הקתפרה

 לכ \ 2000 -ב .ןטק רוטלומיס םג רשפא םאו

 םג ומכ ,ונתושרל םיחנומ הלאה םירבדה

 םלוע תא קיסעמש "רגירט"ב שומיש

 קחשמב) 2000-ה סוריו ביבס םיבשחמה

 (סוריווה תא םיטלופש םישיבכעב רבודמ

 .םוחתב אצמנש ימ לכ תא ןיינעמ טושפש

 חלשנ םעפה םג ,בשחמה יקחשמ בורב ומכ
 ןאכ שודיחהש אלא ,םלועה תא ליצהל ןקחשה
 ןתונו קנע ליצהל םיסנמ ונאש םלועהש אוה

 רדעיהו םייפוסניא םיבהחרמ לש השוחת

 30-מ הלעמל ןאכ שי ,השעמל .תולובנ

 ומדוקמ ןיטולחל הנוש םהמ דחא לכש תומלוע
 ,םיה ינפל תחתמ םיאצמנ תומלועהמ קלח =
 תושביל םיקלוחמה םיבכוכב קלח ,ללחב קלח
 ינפ תחתש המגאמה יצברמב קלח ,םימילו
 .'וכו המדאה

 ונתוא ודייצ םוקמל םוקממ עונל ירכ

 ,סוטל ,לולצל תלגוסמש תיללחב םיתנכתמה
 תא תומיאתמש תויצקנופ דועו תורטמ טרייל

2 

 ב יי

 גלדל םכל ץילממ יתייה אלש ךכ ,טושפ ןיינע
 2000 ,לכה ירחא .םינומיאה תייצפוא לע

 תומישמ םע תודדומתה שמתשמהמ שרוד

 לק אל תמאב הזו ,"תמא ןמז"ב תובכרומ

 ריכזמ) הרזעל ארוקש ימ תא ליצהל חילצהל

 מא 3( ₪2 -מ םינכסמה תא והשמב

 םישיבכע המכ לסחל ,(הניפסהמ ולפנש

 תיללחב טולשל םג ןמז ותואבו םייקנע
 ריוואה גזמ יאנתב םייונישל הביגמש

 .הריפסומטאהו

 ינב תלצהו םיביואה לוסיח ,תמאה ןעמל

 ,תומלועהמ דחא לכב םמצע לע םירזוח םדאה

 עיצמ תומלועהמ דחא לכ ךא
 ןיטולחל הנוש הריווא ונל

 ילכו םיביוא לש םינוש םינזו
 םאתהב חתפל ןתינש קשנ
 םצעב הז .םינושה םיכרצל

 תא ונל ןתונש המ
 קחשמב ןשקאהו ןילנרדאה
 ו יי וה
 טעמ אלב ןאכ ןיחבנ

 .םיצוציפו ןשע תורמית
 תורוונסמה רואה תודוקנמ תחא

 םיסונוב ףוסיאל אקווד תעגונ רתוי

 ןיבש םיידוסה םירבעמלו םידחוימ

 רגתא ןאכ םיקפסמ הלאו ,תומלועה
 םיירוקמ תונויער המכ םע שממ לש יתבשחמ

 .ןונגסב םירחא םיקחשמב יתיאר אל ןיידעש
 רשפא קחשמה ךרואל םאש אצוי ,ךכו

 הטישב םיכלוה םא םג םדקתהלו רדתסהל
 "םלוכ תא לסח" לש הליעיהו תיביטימירפה

 םיעגרל עיגנשכ ,(ילכב םיטלושש יאנתבו)
 םיבייח תומלוע ןיב רבעמ לש םיעירכמה
 ןפואב בושחלו םירופאה םיאתה תא ליעפהל

 יי ו
 יו יי רו ל בי

 ךא ,דממ תלת תוצאהב ןוכנ שומישו הפי
 קלחב ,הקיטתסאהו בוציעה | תניחבמ
 דחוימב) םיביואה בוציעבו תומלועהמ

 ךסחיהל ולכיש תוליפנ המכ ויה (םישיבכעה

 תורשפא .חותיפה לש תמייקה תרגסמב םג
 ל

 רפסמ ליעפהל ןתינ הזה הרקמבו ,םיפתתשמה
 תדחוימ תוברק תרגסמב םינקחש 8 לש יברמ
 .םירוזא 6 לש

 ימ לכש יל המדנו ,דואמ ונינהנ לכה ךסב
 .טרחתי אל תאז הסניש
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 ו ל
 ירתוכו בשחמ יקחשמ הברה ךכ
 דחאש יל המדנו ,ץ[.גצ ד דזסא
 ץוענ םוחתה לש םילודגה םיפולבה
 יעטק םע םיקחשמ םתואב אקווד
 ונינפב םיפשוחה םימיהדמ החיתפ
 םיסנכנ תמאבשכ ךא ,הקומע הלילע
 סחיב דודר והשמ ונינפב הלגתמ םכותל
 .חיתפל

 = תרה =
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 תוכמ קחשמ אוה 6: [א ב1. 5צא

 ,תויומד לש עפש ונינפב ףשוחש ,ןיוצמ
 דממ תלת תקיפרג ,םיבוט תובדק יכלהמ
 הלודגה הרצה ךא ,המישרמ תימרונפ הביבסו

 היזטנפ רופיס ונל חיטבמ חיתפהש איה ולש
 .ירמגל תרחא תואיצמ לומ בכרומ

 ,תוברק תעוסש ץרא לע אוה השעמה רופיס
 ל 0 ו יד רי יי

 .\ ינב לש השק תואיצמ
 !\ .  ,ךכו .ךשוהה ינבו רואה

 א '-- היזטנפ םלוע ךותב
 רח גוש תא אצומ ןק | \- ש 77 תא אצומ ןקחשה םיהדמ
 .[., "| | תויומדה תחא ךותב ומצע

 . תא שובכל התרטמש

 ּ %% דוס תא ןיבהלו ,ץראה
 יו ו יי

 ונינפב תדמוע וליאכ ,וזה הילשאה ךא

 הקתפרה | וזיא =
 טושפ ,השדח ל- .

 עגרב | תגגופתמ +
 טירחובש

 ו ו ו ₪
 .קחשנ הב ₪ 40/7 ]
 ה ה 8 1[ 8
 תו 8 < 7

1 ;\ 
 בלב ונמצע

 לש ובל
 ל ביי = 8 ְּי
 ו

 אוהש םייניבה ימי ₪ /

 .הביבסה םע היצקארטניאבו קינעמ
 יוטיב תלבקמ וזה היצקארטניאה
 ברקב תחתור הבל תמייקשכ דחוימב
 ,ביריה תא ךילוהל ןתינ הכותל םוקמ
 וא םירחא עיבטהל ןתינ וב םימ לפמ

 ,הרחתמה תא ליפהל ןתינ ונטמ רשג
 םע בוט תוכמ קחשמ דוע ,לכה ךסב '

 .םזגומ היתפ
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 ,ואסאז.ם 60 98 :םיקחשמה הריכמל ש
 ,אט ה 98 ,טסכיאסאו.ם ,יאוכתא[5 2

 יס או[א גאסס5-ו א[א4 ,[.םה 2

 .03-9669592 ,ןרע
 ,דוצמאומ 86 :הפלחה/הריכמל
 ,חיש 25 ריחמב אדם 11
 אשל א הססס ,(יסאז ג(" 3

 ,ח"ש 100 ריחמב גניטיירה יככתב
 תימואלניב המישמ - דורווה רתנפה
 ,ח"ש 80-ב 51א!0א ,ח"ש 30 ריחמב
 ,ח"ש 150-ב אוסאאצ 51. 3
 ,ח"ש 50-ב אסא[ הז דצ
 - דוא ₪557 ואודמוא
 .ח"ש 150-ב 0 חוו. אא[ צד 2
 .03-9656249 ,ןב
 ךסמ ,א[82 100 םויטנפ בשחמ הריכמל
 םינוטילקת ןנוכ ,5א150א6 לש 14"
 120 תדלקמ ,4א 0-א0א1 ןנוכ ,4
 לוק סיטרכו םישקמ
 .םילוקמר םע 50אפ ם1.ג5ד תא 6
 .03-6421222 ,דעיל

 קחשמ + היזיוולטל 64 ודנטנינ הריכמל ש"
 .03-3718133 ,םיריא .א[ גומ

4 
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 לע םיאלמ םיקחשמ הפלחה/הריכמל
 הפ אפ שא וסספ :60-אואו יבג
 ,פיא 130 ,ם1נמ סאם 2

 טה 1.8

 ה םאוט קגאא טזאד טאזסתהד

 ןכ ומכ ,1א זז 5

 ,יבוק .רבכעו 116 015% 250 )וס
 .22:30 דע םוי לכ ,9
 םיקיטסיו'ג 2 + שדח ודנסנינ הריכמל
 לכה ,ןורכיז סיטרב + םיקחשמ 3 +
 .03-5172199 ,רמוע ,ךומנ ריחמב

 םימח יכה ,םישדח יכה םיקחשמ הריכמל ש"

/ 

 ,המיד .ץראל ועיגה אל ןיידעש הלאכו
8. 
 ,586 קא א םמז.[, בשחמ הריכמל
 ,0/66%1117+16% ןורכיז
 ,1.2+1.44 םיננוכ ,24 א 60-חסאו
 ןנוכ ,/ותשסואפ + תונכות+ םיקחשמ

 ריחמב לכה .תדלקמו 800 א15 חישק
 .04-8761286 ,לט .ךסמ ללוכ אל ,בוט
 ,אוצ ד א[ת5 0 ד1ם 51711 :הריכמל
 אס ,אחו. 98 ,דםאא ב ,םאמא 2

 וחדש 1. דא 2
 זה 98 אה ה 98 ,/זאד 1, 60 2
 ,ססאחאזסא ,ססאואו הא

 ש"

 ש

 6 הריכנמל

 אוט הו. 2 1. תחחאויפ 000

 .דועו ,א1א4 ,53\םסוש אודה
 .ברעה תועשב ,08-9200489 ,רוגיא
 2 + 50% 1. \צ5ד זוטא הריכמל
 :םיקחשמ 3 + ןורכיז סיטרכ + םירקב
 ,אסאז.ם שש 98 ,דסאוה גסה
 .ח"ש 1,500 ריחמב לכה .\ ג ₪[ 2
 .09-7441013 ,יש
 ,דסאומ א \[סמה :הריכמל

 ,א.ס.א דא אמא 2

 ,סזט זוג אס דחו .ססצ
 ,אש רז .תגח דוא
 נד אש א(מ
 .ןורכיזו אטפ1סמאד שישה 2

 .052-763990 ,ןונרא
 ינוירב עדמ ירפס הפלחה//הריכמל
 .םיכומנ םיריחמב םישדח (היזטנפ)
 .06-6341106 ,יליל
 ודנטנינ-רפוס היזיוולט קחשמ הריכמל
 ,טיב 16 ינקירמא
 :ללוכה <אד אד \ןאאומאד 5צ דאו
 יקחשמ ינש ,םינצחל 6 םע םיטלש ינש
 :יני'ג הגמ ,תואקתפרה קחשמו הלועפ
 תרבוח + םיקחשמ 50-ל םידוקה רישכמ
 ח"ש 480 ריחמה .םידוק םע הרבסה
 .תוירחא הגש יצח ללוכ
 .09-8829983 ,דוהא
 :סס-אסאו יבג לע םיקחשמ הריכמל
 סה 2 אזו 99 ,אוא-4 ,אוו, 9
 פאו 1.1. 501.סזמא5 ,אאאת 2
 + או או] גז סטפ .םווזאם 200 ,א175 3

 .םיחונ םיריחמב ..גסמ 00" 5

 .06-6593571 ,לאינד
 + ירוקמ ינפי 2 ביירד הגמ הגס הריכמל
 ח"ש 200 ריחמב ,הלועמ בצמב קיטסיו'ג
 ןכ ומכ .ינוסל םיקחשמ 2 תרומת וא
 קיטסיו'ג רטסוב + ינקירמא ודנטנינ-רפוס
 תרומת וא ח"ש 250 ריחמב ,ץוציפ קחשמו
 .03-7522591 ,רשא .ינוסל םיקחשמ 2

 םיריחמב םיגוסה לכמ םיקחשמ הריכמל ש"

/ 
 .03-9315526 ,סינואיד .םיכומנ
 אא[ גאסיספ ,11זח מ 41, :הריכמל
 ,אוסא אם [51.אאפ 3

 ,טדודדמ גץ סאסטמסא

 ,אוסאפר שא דאשסא 2 ,םא תם 0

 אס 2 ,א[הא 2

 .אוסהאד ג[. אסאזמ ד 4

 .06-6415137 ,ודיע
 ןוסגמ היזיוולט הריכמל
 :ללוכה דאאוזא סא 0
 םיקחשמ 15 + םיבור ינש ,םיטלש 3
 ,אלפה דלי ,אמ ,לובסייב ,םיסוטמ)
 .ח"ש 195 ריחמב .(דועו ,םיקוסמ
 .09-8829983 ,דוהא
 יבג לע הרידנ םידוק תנכות הריכמל
 ,קיציא .ח"ש 20 ריחמב ןוטילקת
71 -08. 
 יבג לע םיקחשמ הפלחה/הריכמל
 :(0-א0א]
 ,אסזטאא סת דחמ ץחגאדסא]ו

 .591אוסא דחמ א
 ,[ורט דו (1

 ,סש אאזסאו 6

 6 הרינכמכ 6 םידיקנת יקחשמ 6 וליצה 6 םיניינועמ
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 ,יאואס 6שסאואו אסמא + טו דואוג צו

 אדא

 1... אדאזשאו
 כז

 וע ה 5 "ה ג[ 2 וא
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 ,טשאטסמסא אטטקמא
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 גד דזפ5 סח דצמ טאו

 ,טססצ את 0

 .דועו ,יאוטנא| .כ ד. 5 5

 ,(.00%1 :םינוטילקת יבג לע םיקחשמ ףסונב
 אטפ ₪5 [אצאו או

 סח אגא ,דס דדמ או אוסה

 ירפס לכ ,אזאשס סאו גאמה 1

 תירבעב ןוקרדה חמור
 03-7319637 ,השמ .א:אסטאאוסא +
 :ינורטקלא ראודב וא
 .זזסז!פססט אחו הז א חסז 68

 ,םוניהיגה רוזא ,דיק המניס :הריכמל ש
 לטפמב תופילא ,רפכב תופילא
 ,אוסאד 1. א0%1837 2 ,דלוקושה
 15 557 ווד חזא א[ | 0

 תובא אגא שאז 2
 .פואןוד וכו שה ,(:ןיןן ו דא 2

 ותריחב יפל הדמול לבקי ןושארה הנוקה
 לכ ,03-6419490 ,ןנח .ח"ש 10 ריחמב
 .13:00-22:00 תועשה ןיב םוי

 ,א[א4 ,1.ג אא 7 :הריכמל ש"
 הוצא ם הז, ,ססא[אז[ א 5

 5 הז 2 ,=ה] ז.סטד ,התאקץו סחז
 .פומ םצ דחפ 5טאעכ ,כז1 כ

 .קחשמל ח"ש 60-80 ןיב םיענ םיריחמה
 .03-7392938 ,יש

 טו אז ₪0 :םיקחשמה הריכמל ש'
 ,וכוטוא = 2000 ,וזי\ 9

 ,אםטםכ תא 5202) 3

 ;אןסדס א גיתה 2 ,5[או (ך 0

 א[. 99 ,אדש 99 1.1.0 2
 ,לאינד .אאאפ 2 ,דיכאוה אןכטש 3
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 |ולי'צ ה

 קחשמב הרזעל קוקז !וווליצה ש"
 .50אצ שו .גצ 5דיגךדסא-ל ואז כ גאו
 .םירחא םיקחשמב הרזע ןתא הרומתב
 .051-279705 וא 03-6991293 ,ודיע

 :םיקחשמב הרזעל תושאונ קוקז !!ווליצה ש
 .(זטפקב) ו. גמצ 7 ן.סעמ סא 55
 .קסידה םלועבו שאמא תשאאמה
 .03-5340781 ,ןולא

 תידוסה הדבעמהמ םיאצוי ךיא !!!וליצה ש"

 ןתא הרומתב ?א145ד78₪ 1. קחשמב
 .04-8714783 ,ינד .םירחא םיקחשמב הרזע

 םיניינוע מ
 :םיקחשמה תא ףילחהל ןיינועמ ש"

 ,פשאתא 2000 ,אוסחד 1. אסא[מ הד 4
 אש 2

 א ה \א[ם5 כט ךודא ג? כו צא

" | / 

 ל

 ,טאחםה]. ,יסתפהאםא
 ,אוטזפדטה דא[ !('א 2
 .דועו סאו גזצסספ ,5 ד גאזשאו

 .06-6415125 ,דורמנ

 ,רגרוב ןאירוא :םיקחשמב ןיינועמ
 אוחד הז. א ןם1.כ
 .דהמ סשאפמ 0 אוסאאצ אט
 ,ןרע .1.5 2-ב רוזעל ןכומ ןכ ומכ
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 ללוכ 89-ו 45 וא12 ןויליגב ןיינועמ
 .03-7319637 ,השמ .רוטילקתה

 1.54 1 קחשמה תא שוכרל ןיינועמ ש"
 .050-910567 וא 09-8989816 ,רזעלא
 םיניינועמ ןויסינ ירסח םינקחש ינש
 ג"ר רוזאב 06 0 תצובק חותפל
 .12-16 םיליגל ,ךובמ טלש + םייתעבג
 .03-6771484 ,דוד וא לייא
 תא ףילחהל וא רוכמל ןיינועמ
 אג 11/8 98 :םיקחשמה
 ,דסאוה תחגגוסמא 2 ,ואסא] כ ₪8
 אות 3-4 ,אשםסכ כא 5755 3
 ירוטילקת 222 ,םא'ג סייפס ,שוט-שוט
 .דוצו םלועב רתויב םיפיהמ המגדה
 .08-8555471 ,קיציא
 לש ומוי ,סקמ < םס :םיקחשמב ןיינועמ
 ןואירואו 1-2 םיפוקה יא ,לקיטנטה
 םיקחשמ וא םולשת ןתא הרומתב .רגרוב
 .03-9697381 ,איג .םירחא
 תמגודכ ינוציח יוביג ןנוכב ןיינועמ
 ריחמב ,'דכו 21 ,1ג7 ,5 תא -םזפא
 םיקסיד יללוכל תופידע ןכ ומכ .ריבס
 .03-6732890 ,השמ .ןנוכל םימאותה
 :םיקחשמה תא גישהל ןיינועמ
 ,151.סש5 3 ,זג 1.0 2
 תא ןתא הרומתב ,זואומ אא האס
 5 008 םיקחשמה
 53 פסוא יא א תוסא
 5 ד זאפ 2
 .03-6517559 ,ירמע .1ץסא[מ א \1פטא-ו

 :םיקחשמב ןיינועמ
 ,פטאמ 2000 ,1.דזאוה 65 אס
 מ האו[ ה (וזמ
 אשאס סא 5750 3
 המסו אמ האמא
 ,ןנור .םקפ אד אתת 5406₪-ו
7--, 

 הזיאמ בושח אל ברוצ תונקל ןיינועמ ש"
 ,[דיע .ח"ש 600 דע ,תוריהמ וזיאבו גוס
7-, 

 ךאא ₪א 3 קחשמה תא תונקל ןיינועמ ש"
 ריחמב 50אצ 71.51 41710א-ל
 .03-5718337 ,תימע .ריבס

 קחשמה תא תונקל ןיינועמ ש"
 ,קילומש .אפטס סה 5קםשפ 3
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 לכל םניחב םיטי'צו םיפיט תתל ןיינועמ ש"
 ,ינבא .א-11.05 ללוכ ,םיקחשמה

.03-9226652 
 םיטי'צ תלעפהב הרזע לבקל ןיינועמ ש

 ,תימע .הקסול ה[ צץ קפש א(:()א1-ב

9 -06. 
 לש םירפסה תא שוכרל ןיינועמ ש"

 תפחס גא] 5\4צ + תמחא(6) 57 5 א]

 .09-7433943 ,ידוא .תיעיבר הרודהמ
 :םיקחשמה תא תונקל ןיינועמ ש

 ,אאאס 2 ,אוסדס ת\שסטה 2
 ,כונא=מ 2000 הג( כז אוקון םאב 2

 נא אאצ אטסספ
 דחא ףילחהל וא זסאופ א גןסמ[ 3
 .08-8566614 .א1%4-ב םהמ

 םידיקפ ת

 םישפחמ םיסונמ 082 םינקחש ינש ש"
 ,קחשמה יקוח יפל םיקחשמב םינקחש
 לייא א.ס קחשמל 15-17 םיליגב
 ,רוצ ןורוד-וא .ת"פ 12 ןייטשנירג :ץרש
 .15-הו] = ]| ₪ תזוזה 1

 לכמ 80 + .ג\א םינקחש םישורד ש
 תנכותו טנרטניאל רוביח ילעב םיליגה
 או 411. ךרד קחשמ תמקהל 10
 ,06-6322023 ,ודיע .(קםאו /00]2)
 .תבשב אל

 םיללצצורמ לש םירפס תונקל ןיינועמ ש
 .06-6760605 ,ןוני .בוט בצמב תירבעב

 זכרמה רוזאמ םינקחש שפחמ ם"הש ש"
 .המדאה-רחש קחשמל 12-14 םיליגב
 .08-9281673 ,ריאי

 691 שכ



 ינורהא רואיל :תאמ
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 א-6ס₪ 41 1 והא

 ראווה

 א!ושט 086 :ץיפמ
 םעפה ונל האיבמ א1וטזסשזטפ6 תרבח
7 
 ולכות הב ,םיפתתשמ תובר קחשמ תוצובק
 תא דימשהל תפתושמ הרטמב דחאתהל
 .םירזה םישלופה

 - : . / = / , 4 . ! וז .
₪ == 7 - 

- / ₪" 

 ₪ מו וע = =
= :2% =4 | 

 לע תתשומ קחשמה ,א1ו6ז0 7086 יפל
 אוהו ,והטוסומהק טווזותט) 1!תזסה] ץעונמ

 טבמה תדוקנמ קחשמה תא תוארל רשפאמ
 ו יי ו

 ןוילעה קלחב תונטק היזיוולט תוארמב
 .ךסמה לש

 געקסומו 5ץפושחוה תבכרומ ,ףסונב

 םיפתתשמ תייוור השוחת תתל הרטמב
|[ 

 .םכלש תווצה תא םיגיהנמ
 ,1999 ראוניב תויונחל קוושי קחשמה

₪ 

 וש ה/צ 358 וו

 גה וה

 /\61ו\ופוסח :ץיפמ
 תווצ יארחא הזה קחשמה תריצי לע
 ו יין יו
 לש תונורסחה לע הנוע [16גצצ (כטהז ||

 .ומדוק
 ללגב רתוי ריהמ קחשמה ,תישאר

 ,ףסונבו וכגזא פושט חעומש-ב שומישה

 ו

 םיפוטש ,רתוי םיטסיילאיר םיינוריע
 .לפרעו רוא לש םיטקפאבו עבצב

 קחשמ תויורשפא תוננכותמ ,ןכ ומכ
 תומישמ" תוללוכה םיפתתשמ תובר
 קחשל םכל ורשפאיש ,"תוירוטסיה
 םע םיתווצב דחא ןקחש לש תומישמב
 .םכירבח

 קוושי 168צע (נ68ז 11 וישכעל ןוכנ

 .(1998 רבמצד) דלומה גח תארקל

 < ה ה הא

 טיהל דוע

 זוטו 5011 :ץיפמ

 םייוכיסה בור ,קיחצמה םשה דבלמ
 .חלצומ קחשמ היהי הזש

 המחלמב תאצמנ ונלש היסקלגה םעפה

 שא תקספהל ועיגה םיקזח םיעזג ינש -
 | יי
 הרקמב .אוחּוהת ארקנש ,ירזכא בלכ יומד
 םכסה תא רפהל ךרד ואצמ םיבלכה ,הז
 םכדיקפתו ,המחלמב חצנלו שאה תקספה
 .םישלופה ינפמ םלועה לע ןגהל היהי

 תומישמ םירשע תוננכותמ ךכ םשל
 ,םיינוריע םירתאב דיחי ןקחשל קנע

 ל יו

 לולכי קחשמה ,ןכ ומכ .'וכו םירה ,תועבג
 ,םיקנט ומכ) בכר ילכ לש בחר ןווגמ
 םיסוטמ ,המחלמו ץורימ תוריס ,תויאשמ
 .םהב טולשל ולכותש (דועו

 הזטטההט| ,יפרגה טביהל רשאב

 השידחה דממה תלת תצאהב ושמתשה
 הארנ א:והווו-בש ךכ ,קושב שיש רתויב

 םיללכושמ םיטקפאו אילפהל בצועמ קשנ
 .לפרעו רוא לש

 ו יי
 דחא ונינפלש ירה ,הארנ אוהש יפכ
 יו יידי יהב

 תאצל יופצ קחשמה ,ןפוא לכב
 .1999 תליחתב

 חהוו חסהס דצ6ססא וו

 רטרו ןויי.

 ( ושווה ₪[ )שר ש[0 ןשי 3 ₪
 ךגוא6 2 1ה(שזשוו\ש

 תא םירכוז יאדווב וניניבש םירגובמה
 ל יי

 ,הקיפאלקל'. ךפהו  םינוש
 דחוימב הנוש וניא הגווזשהש 7ץטססת |

 ףיקמ יטמסוק ץופיש דבלמ ,ומדוקמ
 ףוס לש םיבשחמה תויתשת לע ןעשנה
 םייונישה לש האצותהש ךכ ,20-ה האמה
 םיפונ איה [4גו!זסהש [ץשססמ !|-ב

 .ההובג היצולוזרבו דממ תלתב םיניינבו
 םינשה ןיב הלילעה תשחרתמ םעפה
 םידסיימ םתאשכ ,אבה םוינלימה דעו 4
 ישנא לע םירבוגו הרובחת תיירפמיא

 ]יי
= . - 5 - - == 

4 -- - 1 %. | 2 ' / 
 -. / 4 < 4 1 רש"

 = ' - -- \% 5% י ₪ < ו" .-
 . ו, 0 ו . . .- כבת \
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 ,הירפמיא ילעבל רהמ ךכ לכ םיכפוה
 םייסיסב רחסמ יקוחב והשלכ עדי שורדו
 .('דכו הסרובב םיפסכ לוהינ ,שוקיבו עציה ומכ

 ,ןוה רובצל איה הרטמה רבד לש ופוסב
 תושבי ינפ לע תבכר תוליטמ תשר תונבל
 רוצעל ידכ לכה ושעיש ,םירחתמ קלסלו
 ,ןכל .תילבולג תוטשפתהמ םכתא
 תוביבסבו םיפדמל עיגי הזה קחשמהשכ
 ,תובכר יצירעמש םיחוטב וייה ,(רבמבונ
 היגלטסונ יבהואו היצנטופב םיקסע ילהנמ
 .ותוא שוכרל ורהמי

 ץקש

 ל ירש כרי יב

 ₪ 5011 :ץיפמ
 קחשמב רבודמש תועטב ובשחת אלש

 ,ייקוא .ונממ םלעתהל םכילעשו ,םידלי
 תורוכזה ₪1ץמש6!1-ה תויומדב רבודמ
 םעפהמ ןמז רבעש ענכושמ ינאו ,בוסטל
 ןאכ שי לבא ,ןתיא םתקחישש הנורחאה
 .תוכחל הוושו העתפה



 הלועפ קחשמ תויהל לוכי זעקש
 יו

 ו יי ל
 ץופקל ,דממ תלת תביבסב רוביגה תא
 חצפלו תוברק ןנכתל ,תוידאוול רבעמ
 5 ין ים | ₪ ה יי יו לגו
 דחא דעצ ונתוא הקול זועק6 ,הז גוסמ
 יקחשמו אק(ג תועפשה גיצמו המידק

 .תומכחותמ (םידיקפת

 םיפושיכ שיש קר אל [1ץקט לש הרקמב
 םע רבדל ןתינ םגש אלא ,םלעיהל תלוכיו
 דויצ תונקלו ןתוא לפחל ,תורחא תויומד
 איה תפסונ הדוקנ .םירחוסמ תשומחתו
 הלועפ לע ולוכ ססובמ 10ו ₪3106ז םאש
 ,הלילעה תא םימדקמ םיגולאידהו
 תויומדל םירמוא םתאש רבד לכל [1ץק<-ב
 תוחתפתה יבגל תועמשמ שי תורחאה
 םיהובג םיבלשל םכתומדקתה ,רופיסה
 וביגי תורחאה תויומדה וב ןפואהו רתוי
 .םכילא

 הכחמש רמוא יתייה ,רבד לש ומוכיסב

 םגו תינכט הניחבמ םג תניינעמ היווח ונל

 היצמינאל עגונה לכב תיפרג הניחבמ

 .תיטסילאירו תימניד
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 םוסובשצ

 !ודומח טושפ

 (:וישח!]ומ 51001₪0% :ץיפמ

 רבכ ךא ,הגיהנ קחשמ דוע והז ,ןכ
 ןיחבהל רשפא ₪3טעאע לע ףוטח טבמב
 םירחא תוינוכמ יקחשמ ןיבל וניב לדבהב
 .תויונחה יפדמ תא םישדוגש

 ךכ ,בכר ילכ 16 םטעפעש קחשמב
 ,םיליגר .טווקעוט<-ב שמתשהל םוקמבש
 וניכהו ושדיח 0זטמ|וו לש ה'רבחה
 תינוכמ לכש םג המ ,קוחר טלשב םווטטושפ
 תולעב ןהו ,םינוש םיריהב םיעבצב העובצ

 ירי = =

 םיביהרמו םירזומ םיבוביס 15 קחשמב
 ךכ ,'וכו תורעמ ,תורעי ,םינפי םינג ומכ

 םכתסמ אל טוקשא-ב רגתאה לכה ךסבש
 ענמיהל םכילעו דבלב םיצורימב ןוחצינב
 ביבסמ םירזופמה םיבר םילושכממ
 .םילולסמל

 קיפסמ םתרבצ ,םתינהנש רחאל ,ךכו
 םיצורימ המכב םתיכז ,םיסונוב
 ,םימכחותמ םילולעפב םתעשעתשהו
 םיריהמו םילודג םטטעוטש-ב טולשל ולכות
 .רתוי

 זש
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 - יביטמיטלואה קחשמה רקב
 דחוימב בצועמ ,טפוסורקימ לש
 .בשחמ יקחשמל
 תויורשפא רתוי ,םירותפכ רתוי
 | .הטילש רתויו

 וגוסמ רתויב בוטה המיחלה קחשמ
 ים ייל יב
 !ץימחהל רוסא
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 וו

 ,יי'""*<, יארשא יסיטרכב תונמזהלןופלט
 ו-00

 םניח תחיש

 וווד ₪1

 י | : 4

 \א 2 ב /

 !ול םתיכיחש תוברקה קחשמ
 םיקשנו תושדח תויומד ,תוריז םע
 .בשחמה ךסמ לע וארנ םרטש

 טפוסורקיימ לש יאעפהו םיקחומה םלוע

 קו"

 ברש

7 ) 4 | 0% 

 ₪ וכ וא
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 הבורמ םייריווא תוברק קחשמ
 תייגולונכטב ךמות .םיפתתשמ

 ירי ל

 "עב םטסיסיטלומ גאב :הצפהו קוויש
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